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Еволюція поглядів на теорію економічного зростання

Венгер В.В.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків
Інституту економіки та прогнозування
Національної академії наук України

Статтю присвячено еволюції поглядів на теорію економічного зростання. Виявлено, що протягом останніх 
двохсот років методологічні основи економічного зростання його сутнісні ознаки були об’єктом наукових до-
сліджень багатьох вчених. Доведено, що існуючі дослідження та підходи до питання економічного зростання 
мають теоретичну неузгодженість та полярність. Обґрунтовано, що теорія ендогенного зростання дає відпо-
відь на значну кількість невирішених гострих проблем економічного розвитку, з якими зустрічається переваж-
на більшість країн. Із метою підтримки оптимальних темпів економічного зростання у довгостроковому періоді 
запропоновано використовувати модель ендогенного зростання.

Ключові слова: економічне зростання, фактори економічного зростання, теорії економічного зростання, 
праця, капітал, інвестиції, науково-технічний прогрес.

Венгер В.В. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Статья посвящена эволюции взглядов на теорию экономического роста. Выявлено, что в течение по-

следних двухсот лет методологические основы экономического роста, его сущностные признаки были 
объектом научных исследований многих ученых. Доказано, что существующие исследования и подходы к 
вопросу экономического роста имеют теоретическую несогласованность и полярность. Обосновано, что тео-
рия эндогенного роста дает ответ на значительное количество нерешенных острых проблем экономического 
развития, с которыми сталкивается большинство стран. С целью поддержания оптимальных темпов 
экономического роста в долгосрочном периоде предложено использовать модель эндогенного роста.

Ключевые слова: экономический рост, факторы экономического роста, теории экономического роста, 
труд, капитал, инвестиции, научно-технический прогресс.

Venger V.V. EVOLUTION OF VIEWS ON THEORY OF ECONOMIC GROWTH
The article is devoted to the evolution of views on the theory of economic growth. Revealed that over the past 

two hundred years methodological foundations of economic growth, its essential features have been the subject of 
research by many scientists. It is proved that the existing research and approaches to issues of economic growth 
have theoretical inconsistency and polarity. Proved that endogenous growth theory provides an answer to a large 
number of unresolved acute problems of economic development, which meet the vast majority of countries. In order 
to maintain optimal economic growth it has been proposed to use a model of endogenous growth.

Keywords: economic growth, economic growth factors, theory of economic growth, labor, capital, investment, 
scientific and technological progress.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вже понад двісті років економічне 
зростання є об’єктом наукових досліджень 
багатьох учених. Поряд із вивченням природи 
зростання та його основних факторів науковці 
все більшу увагу приділяють визначенню 
характеру даного явища. Це обумовлено тим, 
що багатство країни, високий рівень доходів 
і споживання її громадян можливі лише за 
умови стійких темпів економічного зростання 
галузей, що виробляють матеріальні блага. 
Безперечно, економічне зростання веде до 

збільшення багатства країни в цілому, розши-
рюючи її потенційні можливості у боротьбі з 
бідністю та вирішенні інших соціальних про-
блем. Саме тому високий рівень економічного 
зростання є одним із найголовніших цільових 
орієнтирів економічної політики у багатьох кра-
їнах світу. Проте, як показує світовий досвід 
соціально-економічного розвитку останніх 
десятиліть, існує низка прикладів економіч-
ного зростання, що не супроводжується відпо-
відним прогресом у сфері людського розвитку. 
Так, навіть країни з приблизно однаковими 

© Венгер В.В.
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показниками середніх доходів населення 
можуть істотно відрізнятися за показниками 
якості життя. Це свідчить про те, що проблема 
економічного зростання є дуже широкою та 
всеосяжною, а її вивчення можливе за умов 
системного розуміння теоретико-методологіч-
них аспектів проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міркування про поняття та природу еконо-
мічного зростання властиві всім етапам роз-
витку економічної теорії. Так, зокрема, закла-
даючи фундамент економічної науки, А. Сміт 
[1] пов’язував зростання багатства будь-якого 
народу з покращанням віддачі від факто-
рів виробництва (землі, праці і капіталу), що 
виражається в зростанні продуктивності праці 
і збільшенні розмірів функціонуючого капі-
талу. Ідеологію економічного зростання, яка 
ґрунтується на парадигмі його інноваційного 
характеру, заклав у свій час ще Й. Шумпетер 
[2]. У цілому за останні 60–70 років в еконо-
мічній літературі виділяють три хвилі інтересу 
наукової спільноти до питань економічного 
зростання. Перша хвиля була пов’язана з 
роботами Дж.М. Кейнса [3], Р. Харрода [4] та 
ін. Друга хвиля пов’язана з розвитком неокла-
сичного підходу до теорії зростання, зокрема в 
роботах Р. Солоу [5]. Третя хвиля базується на 
роботах П. Ромера [6] та Р. Лукаса [7] у межах 
так званого «нового неокласичного напряму».

На сучасному етапі вивченню проблем 
економічного зростання присвячені праці 
російських учених, серед яких О. Андрєєва та 
А. Сухова [8], Т. Орлова та Є. Конюховський 
[9], Н. Кузнєцова [10], С. Румянцева [11] та ін.

В Україні проблемами економічного зрос-
тання займаються такі вчені, як В. Геєць [12], 
М. Скрипниченко, В. Близнюк, В. Сіденко, 
С. Шумська [13], Л. Шинкарук [14], Г. Глуха [16], 
Я. Хоменко [17], Л. Сімків [18] та ін. Науковці 
досліджують питання, пов’язані з оцінкою еко-
номічного зростання, його якісною і кількісною 
складовими, умовами мобілізації інновацій-
них джерел зростання, а також визначають 
пріоритети економічної політики держави. 
Водночас низка питань, що стосуються ево-
люції поглядів на вирішення ключових про-
блем економічного зростання, залишаються 
недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження гене-
зису теорії економічного зростання в контексті 
вирішення основних підходів до розв’язання її 
ключових питань.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема довготривалого економіч-

ного зростання привертала увагу економістів 
ще з часів меркантилізму, де головна роль у 
створенні доходу належала сфері обміну, а 
багатство нації визначалося лише скарбами та 
грошима [19]. При цьому головну роль відігра-
вало не саме визначення поняття «багатство», 
а пошук його джерел, які, на думку мерканти-
лістів, знаходилися у сфері зовнішньої торгівлі.

На етапі пізнього меркантилізму пріоритети 
економічного зростання дещо змінилися – його 
головною умовою стало забезпечення пози-
тивного торговельного балансу шляхом засто-
сування політики протекціонізму, підтримки 
експортоорієнтованих галузей, законодавчого 
обмеження заробітної плати, що, своєю чер-
гою, повинно було забезпечити переваги у 
ціновій конкуренції на світових ринках.

Незважаючи на це, до появи праці А. Сміта 
«Дослідження про природу й причини багат-
ства народів» [1], яка вперше була опубліко-
вана в 1776 р., меркантилісти не мали жодної 
теорії, яка б з точки зору економічного зрос-
тання обґрунтовувала можливі шляхи досяг-
нення конкурентних переваг будь-якої країни. 
На думку А. Сміта, зростання населення є 
ендогенним чинником і залежить від наявних 
засобів існування. Інвестиції також визнава-
лися ендогенними і залежали від працелюб-
ності та заощаджень капіталістів, причому під 
заощадженнями він розумів кількість запасів, 
що використовувалися не для індивідуального 
споживання, а на виробничі цілі. Зростання 
віддачі від землі пов’язувалося переважно з 
географічними відкриттями і технологічним 
покращанням родючості існуючих територій.

Вкрай песимістичними виявилися погляди 
на економічне зростання Т. Мальтуса [20], 
який у своїй роботі «Есе про принципи насе-
лення» 1798 р. (переробленій 1803 р.) опису-
вав зростання населення і зростання вироб-
ництва. З точки зору Т. Мальтуса, у випадку 
збереження існуючих пропорцій між темпами 
зростання населення і засобами існування, 
коли населення зростає в геометричній про-
гресії, а засоби існування – в арифметичній, 
планеті загрожує швидке виснаження і, як 
наслідок, посилення боротьби за обмежені 
ресурси, збільшення війн, епідемій, голод, 
масові хвороби і т. д. Основний вихід із цієї 
проблеми Т. Мальтус убачав у стримуванні 
зростання населення шляхом «заклику до 
розсудливості» насамперед найбідніших 
верств населення.

Д. Рікардо [21, с. 403–479], інший яскра-
вий представник класичної школи політичної 
економії, розвинув ідею Т. Мальтуса про зни-
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ження родючості ґрунту, ввівши обмеження 
економічного зростання, з одного боку, за 
рахунок зниження прибутку капіталістів через 
подорожчання землі, а з другого – за рахунок 
росту цін на сільськогосподарську продукцію, 
що, відповідно, вимагало збільшення номі-
нальної заробітної плати для працівників. Але 
при цьому Д. Рікардо стверджував, що навіть 
у таких умовах економічне зростання можна 
контролювати шляхом технологічного удоско-
налення обладнання і спеціалізації торгівлі.

Заслуга Дж.С. Мілля [22] полягає у систе-
матизації та узагальненні поглядів класичної 
школи політекономії, зокрема стосовно дов-
гострокових тенденцій розвитку економіки. 
В основі цих поглядів лежить ідея про безпе-
рервне накопичення капіталу.

Починаючи з 30-х років ХХ ст. розпочина-
ється нова хвиля інтересу наукової спільноти 
до проблем економічного зростання. Її осно-
воположником був Дж.М. Кейнс. Основним 
фактором кейнсіанської моделі економічного 
зростання є ефективний попит. Формулюючи 
принципи ефективного попиту, Дж.М. Кейнс 
визначив головне завдання свого економіч-
ного аналізу – встановити фактори, що впли-
вають на ефективний попит, а отже, і на обсяг 
використання економічних ресурсів та рівень 
зайнятості [3].

Важливим елементом теорії економічного 
зростання Дж.М. Кейнса є принцип мульти-
плікації, який характеризує вплив приросту 
інвестицій на приріст сукупного доходу.

Отримані Дж.М. Кейнсом результати дають 
змогу зробити висновки про те, що чим багат-
шою є країна, тим більша частина отриманого 
національного доходу зберігається і менша – 
споживається. Тому в промислово розвинутих 
країнах величина мультиплікатора незначна 
і спостерігаються стійкі темпи економічного 
зростання. Якщо ж країна бідна, то майже 
весь отриманий національний дохід буде спо-
живатися, викликаючи сильний мультипліка-
тивний ефект, тобто вплив змін інвестицій на 
економіку буде значно суттєвішим.

Цікавим є те, що до виходу у світ книги Дж.М. 
Кейнса у своїх ранніх роботах (на початку 
1930-х років) до аналогічних висновків дійшов 
шведський учений Г. Мюрдаль [23]. На його 
думку, покриття бюджетного дефіциту під час 
кризи має здійснюватися за рахунок резерву 
відповідного бюджетного надлишку, що має 
бути сформований у період піднесення. Важ-
ливим здобутком Г. Мюрдаля є також і те, що 
до теорії рівноваги (згідно із цією теорією, еко-
номічна система після чергового коливання 

завжди повертається до стану рівноваги) 
він додав принцип кумулятивного розвитку: 
система повертається не до стану рівноваги, 
а до руху в напрямку, який було закладено на 
початку відповідного зрушення, тобто, незва-
жаючи на коливання, система завжди знахо-
диться на траєкторії зростання, а ті процеси, 
що колись розпочалися, є причиною та переду-
мовою наступного етапу розвитку.

У результаті розвитку і критичного пере-
осмислення кейнсіанської теорії макроеконо-
мічної рівноваги новий поштовх дослідженням 
економічного зростання було дано Р. Харро-
дом та Є. Домаром [24, с. 610]. Їх важливим 
здобутком став розгляд динамічних структур-
них складових та головних чинників зростання 
у загальній економічній системі, які ґрунту-
ються на двох припущеннях:

– зростання національного доходу є функ-
цією лише нагромадження капіталу. Всі інші 
фактори, що впливають на збільшення капіта-
ловіддачі, не аналізуються; передбачається, 
що попит на капітал за даної капіталомісткості 
залежить лише від темпів зростання націо-
нального доходу;

– капіталомісткість не залежить від співвід-
ношення цін виробничих факторів, а визнача-
ється лише технічними умовами виробництва.

Подальший розвиток теорія економічного 
зростання отримала в працях представника 
неокласичної школи Р. Солоу, який доповнив 
основні гіпотези Харрода-Домара розглядом 
обмежень із боку пропозиції. У моделях Р. 
Солоу [25, с. 65–94] факторами виробництва 
є не лише капітал, а й праця, а тому вироб-
нича функція має вигляд:

Y=F(K,L),                        (1) 
де Y – обсяг виробництва; K – капітал; L – 

праця.
Теорія Р. Солоу побудована на неокласич-

ній передумові панування досконалої конку-
ренції на ринках факторів виробництва, що 
забезпечує повну зайнятість ресурсів. Випуск 
продукції – функція не тільки капіталу, а й 
праці, які є субститутами, і сума коефіцієн-
тів еластичності випуску за цими факторами 
дорівнює одиниці. Спочатку теорія описує 
рівновагу економічної системи за умов ней-
тральності технічного прогресу і постійній від-
дачі від масштабу, у подальшому, до неї дода-
ються технологічні зрушення за допомогою 
зміни норми споживання і спадної віддачі від 
масштабу. Вчений виходить з того, що необ-
хідною умовою рівноваги економічної системи 
є рівність сукупного попиту і сукупної пропо-
зиції.
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Теорія Р. Солоу дає змогу розкрити 
взаємозв’язок трьох джерел економічного 
зростання – інвестицій, робочої сили і техніч-
ного прогресу. Так, теорія показує, що норма 
заощаджень – ключовий фактор, що визначає 
рівень стійкості капіталоозброєності. Вища 
норма заощаджень забезпечує більший запас 
капіталу, тобто приріст інвестицій, а відпо-
відно, і вищий рівень виробництва.

Ріст населення в теорії Р. Солоу – теж 
одна з причин безперервного економічного 
зростання в умовах стійкого стану економіки. 
Проте якщо ріст населення не супроводжу-
ється збільшенням інвестицій, то це призво-
дить до зменшення запасів капіталу на одного 
працівника. Таким чином, теорія Р. Солоу 
пояснює, що країни з вищими темпами росту 
населення мають меншу капіталоозброєність, 
а відповідно – нижчі доходи.

Третім джерелом економічного зростання 
інвестицій і збільшення чисельності праців-
ників є технічний прогрес. Варто відзна-
чити, що в неокласичній теорії під технічним 
прогресом розуміють не заміну живої праці 
машинами, а якісні зміни у виробництві, такі 
як підвищення освітнього рівня працівників, 
удосконалення організації, збільшення масш-
табів виробництва і т. п. У теорії Р. Солоу 
технічний прогрес – єдина умова безперерв-
ного зростання рівня життя, що вимірюється 
як дохід на душу населення. Більше того, 
Р. Солоу запропонував формулу «золотого 
правила заощадження», яким визначається 
оптимальний рівень капіталоозброєності. 
Рівноважне економічне зростання сумісне з 
різними нормами заощаджень, проте опти-
мальною вважатиметься саме та норма, яка 
забезпечує економічне зростання з макси-
мальним рівнем споживання. На відміну від 
традиційних підходів максимальний рівень 
споживання визначається не найбільшим 
значенням капіталу, а його оптимальним роз-
міром і економічною ефективністю – капіта-
ловіддачею на одиницю продукції (гранична 
продуктивність).

Таким чином, теорія Р. Солоу виокрем-
лює технічний прогрес1 як єдину основу стій-
кого зростання добробуту і дає змогу знайти 
оптимальний варіант росту, який забезпечує 
максимум споживання. Водночас технічний 
прогрес у теорії Р. Солоу розглядається як 

зовнішній (екзогенний) фактор економічного 
зростання, а отже, не пояснює його.

Значні структурні зрушення в економіці 
провідних країн світу та технологічні зміни, що 
відбулися у другій половині ХХ ст., обумовили 
виникнення «нової теорії економічного зрос-
тання». У ній знайшли відображення вплив 
недосконалої конкуренції і роль можливих 
змін норми прибутку. А головне – науково-тех-
нічний прогрес почав розглядатися як ендо-
генний, тобто породжений внутрішніми причи-
нами фактор економічного зростання.

Однією з базових моделей, яка пояснює 
процес економічного зростання в сучасних 
умовах, є теорія ендогенного науково-техніч-
ного прогресу П. Ромера [6]. Згідно з моделлю 
П. Ромера, капітал – це не лише фізич-
ний (машини, обладнання), а й вкладення у 
НДДКР, людський капітал та ідеї. Відтак, при-
пущення про екзогенність технічного прогресу, 
розглянуте в моделі Р. Сорлоу, у сучасних 
теоріях економічного зростання змінюється 
положенням про його ендогенність. Згідно з 
«новою теорією» зростання, незважаючи на 
те що будь-який окремо взятий технологіч-
ний прорив може виявитись випадковим, у 
цілому технологія розвивається пропорційно 
вкладеним у неї ресурсам, що докорінно від-
різняється від традиційного підходу, сформу-
льованого Р. Солоу, де технологія є екзоген-
ною. Нова теорія зростання розглядає НТП як 
наслідок економічного розвитку. Темпи зрос-
тання НТП визначаються в економічній сис-
темі, а не генеруються поза нею – такий прин-
ципово важливий висновок докорінно змінює 
наші уявлення про економічне зростання. 
Зокрема, новим є положення про те, що нові 
технологічні рішення, що сприяють зростанню 
продуктивності, є доступними переважно для 
найрозвинутіших країн – технологічних ліде-
рів. Нагромадження капіталу, що здійсню-
валось на попередньому етапі економічного 
зростання за сценарієм Р. Солоу, на певному 
етапі забезпечує технологічний прорив, що, 
своєю чергою, зумовлює значне зростання 
продуктивності.

Ключовим фактором ендогенного зрос-
тання в теорії П. Ромера виступає змінна, 
яка називається «знання», або «інформація». 
При цьому припускається, що інформація, 
яка знаходиться у винаходах та відкриттях, 

1  Численні дослідження, виконані в рамках неокласичних теорій економічного зростання на основі виробничої функції, 
у різні часові періоди показували інколи різні, проте досить високі оцінки внеску технологічного прогресу у забезпечення 
темпів зростання. Р. Солоу встановив, що з 1909 по 1949 р. у США понад 80% росту ВВП пояснювалися технічним про-
гресом, тобто інтенсивними факторами, а не витратами праці і капіталу. Водночас необхідно підкреслити, що неокласичні 
теорії не пояснюють динаміку параметра А. Цей параметр є зовнішнім (екзогенним) фактором, який не може бути визна-
чений у рамках теорії.
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доступна всім і всі одночасно можуть нею 
користуватися. Сумарний обсяг людського 
капіталу залишається незмінним. Можливий 
лише його перерозподіл між сферою вироб-
ництва і сферою НДДКР відповідно до функції 
уподобань споживачів. Основна ідея теорії П. 
Ромера полягає в наступному: «Існує обмін 
між споживанням сьогодні і знаннями, які 
можуть бути використані для розширення спо-
живання завтра». Він формулює цю ідею як 
«технологію досліджень», яка виробляє «зна-
ння» з минулого споживання. Таким чином, 
темп економічного зростання знаходиться в 
теорії П. Ромера у прямій залежності від вели-
чини людського капіталу, сконцентрованого 
у сфері отримання нових знань. На практиці 
це означає, що сфера наукових досліджень 
впливає на економіку не лише безпосередньо 
через прикладні ідеї та розробки. Саме її існу-
вання є необхідною (але не достатньою) умо-
вою економічного зростання, оскільки забез-
печує накопичення людського капіталу. Таким 
чином, на думку П. Ромера, країни з більшим 
накопиченням людського капіталу будуть 
мати вищі темпи економічного зростання [26]. 
Відповідно, розвиток вільної міжнародної тор-
гівлі також буде сприяти підвищенню темпів 
зростання, оскільки обмін продукцією розши-
рює межі економічної системи і веде, таким 
чином, до збільшення людського капіталу.

Р. Лукас запропонував другу альтернативу 
неокласичній моделі. У його моделі людський 
капітал виступає двигуном економічного зрос-
тання. Він будує дві моделі: в одній людський 
капітал виступає єдиним вхідним фактором 
впливу у виробничу функцію, а в іншій – вироб-
ництво визначається як фізичним, так і люд-
ським капіталом. У першій моделі (schooling 
model) зростання людського капіталу зале-
жить від того, як працівники розподіляють свій 
час між поточним виробництвом та накопи-
ченням людського капіталу. У другій (learning 
by doing) зростання людського капіталу – це 
додатна функція зусиль, присвячених вироб-
ництву нових товарів [27]. Найбільш відому 
функцію Р. Лукаса можна записати як:

y=Axβ hγ,                        (2)
де y – доход на кваліфікованого праців-

ника; x – капітал на кваліфікованого праців-
ника; h – людський капітал на працівника; hγ – 
зовнішній ефект, що збільшує продуктивність 
працівника на будь-якому рівні його навичок 
h, як це робить A – рівень технології економіки 
(за Р. Лукасом – це середній рівень людського 
капіталу працівників, що використовується). 
Показник γ Р. Лукас оцінює за емпіричними 

даними (щоб отримати нове передбачення 
відносних норм віддачі від капіталу).

Отже, Р. Лукас та П. Ромер, створивши свої 
моделі, дали надзвичайний поштовх розвитку 
ендогенних теорій, як теоретичних, так й емпі-
ричних досліджень у цій галузі.

У цілому поява нового класу моделей з 
ендогенним НТП викликала помітний інтерес 
до проблем економічної динаміки, стимулю-
вала розвиток теорії економічного зростання. 
Однак вони швидко знайшли не лише прибіч-
ників, але й критиків [24, с. 619]. Серед недо-
ліків цих моделей називають використання 
багатьох спеціальних і не завжди обґрунто-
ваних й перевірених пропозицій щодо харак-
теру модельованих технологічних процесів, 
природи наукової діяльності, формування й 
використання людського капіталу, структури 
ринків, тимчасових переваг тощо, існування 
сумнівів щодо емпіричного підтвердження 
тези про передбачуваний ефект масштабу 
від збільшення ресурсів, що спрямовуються 
у сферу НДДКР. Проте такі висновки не 
ослабили інтересу до ендогенних теорій, а 
навпаки, спричинили початок нового етапу в їх 
розвитку, пов’язаний із способами подолання 
критики і побудуванню нових моделей, в яких 
ефект масштабу так чи інакше нівелювався.

Висновки з цього дослідження. Аналіз нау-
кової літератури показав, що основний напрям 
та зміст традиційних і сучасних теорій еконо-
мічного зростання базується на визначенні 
факторів та джерел економічного зростання, 
регулювання яких дає змогу здійснювати роз-
ширене відтворення. При цьому ідентифікація 
та інтенсифікація факторів економічного зрос-
тання для певних етапів розвитку будь-якої 
економічної системи мають сприяти не тільки 
активізації економічної діяльності суб’єктів 
господарювання, а й розробці політики, спря-
мованої на прискорення цих процесів.

У факторній системі спостерігаються 
об’єктивні зміни в бік домінування соціальних 
чинників, які спонукають до визначення нових 
якостей економічного зростання, що спрямо-
вані не просто на розвиток виробництва, а 
на розвиток добробуту, забезпечення висо-
кого рівня життя населення. Крім того, кожен 
напрям вивчення суті економічного зростання 
разом із загальними рисами характеризується 
специфічними, у результаті чого економічне 
зростання розглядається в різних аспектах.

Останні наукові дослідження свідчать про те, 
що теорія ендогенного зростання на сьогодні 
стала самостійним напрямом теорії економіч-
ного зростання, що інтенсивно розвивається у 
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межах усієї економічної науки. Вона пов’язує 
процес росту з усіма можливими якісними 
та кількісними факторами та є відповіддю на 
велику кількість невирішених гострих проблем 
економічного розвитку, з яким зустрічається 
переважна більшість країн незалежно, до якої 
групи вони належать – високорозвинених чи тих, 
що розвиваються. Саме тому, на нашу думку, з 
метою підтримки оптимальних темпів еконо-

мічного зростання у довгостроковому періоді 
необхідно використовувати модель ендоген-
ного зростання. Дана модель орієнтована на 
використання внутрішніх чинників і механізмів 
господарювання, що, своєю чергою, спонукає 
суспільство до активного творчого пошуку для 
формування і розвитку цілісної господарської 
системи, яка здатна з часом органічно вписа-
тись у світові економічні структури.
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Розвиток кооперативної та економічної освіти  
на західноукраїнських землях у 1848–1918 роках

Голубка М.М.
викладач вищої категорії

Львівського кооперативного коледжу економіки і права

У статті досліджено розвиток кооперативної та економічної освіти на західноукраїнських землях у період 
1848–1918 років. Виявлено загальну сутність економічної освіти та високу значимість її якості, яка прояв-
ляється в інвестиційній, підприємницькій активності, рівні зайнятості населення, ефективності державного 
управління тощо. Вказано на значення економічної освіти для розуміння можливостей самореалізації люди-
ни як економічно активного члена суспільства. Визначено характерні риси і трансформаційні процеси кінця 
ХІХ–початку ХХ століття на теренах західноукраїнських земель, які визначали середовищі умови розвитку 
економічної освіти населення. Звернено увагу на ототожнення економічної освіти з господарською культурою, 
що включає необхідність урахування суспільних інтересів. З огляду на значну роль кооперативного руху для 
формування тогочасної економічної освіти населення, згадано окремих економістів-мислителів та їхні напра-
цювання щодо переваг даної форми організації господарської діяльності.

Ключові слова: кооперативна освіта, економічна освіта, західноукраїнські землі, господарська культура, 
кооперативний рух, професійне шкільництво, товариство «Просвіта».

Голубка М.М. РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАПАДНО-
УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В 1848–1918 ГОДАХ

В статье исследованы развития кооперативного и экономического образования на западноукраинских 
землях в период 1848–1918 годов. Выявлена общая сущность экономического образования и высокая зна-
чимость его качества. Определены трансформационные процессы конца XIX–начала ХХ века на территории 
западноукраинских земель, которые определяли условия среды развития экономического образования насе-
ления. Проанализирована институциональная основа развития экономического образования, что доказывает 
ведущую роль институтов самоорганизации, в частности общества «Просвита». Указано на характерные 
черты развития экономического образования на западноукраинских землях с ориентацией на национальные 
ценности, самоорганизацию, создание коопераций, распространение профессиональных школ, что стало 
предпосылкой для дальнейшего развития системы высшего экономического образования.

Ключевые слова: кооперативное образование, экономическое образование, западноукраинские земли, 
хозяйственная культура, кооперативное движение, профессиональное школьничество, общество «Просвита».

Holubka M.M. СOOPERATIVE EDUCATION DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION IN WESTERN 
UKRAINE IN 1848–1918 YEARS

Сooperative education development of economic education in Western Ukraine in the period 1848–1918 were 
studied. The general essence of the economic education and importance of its high quality was identified. The 
transformation processes in the late XIX–early XX century in Western Ukraine defining environmental conditions 
of economic education were determined. The institutional framework of economic education was analyzed that 
the leading role of institutions of self-organization including the society «Prosvita» was proved. Typical features of 
economic education in Western Ukraine with a focus on national values, self-organization, creation of cooperatives, 
distribution of professional schooling were founded, what are the prerequisites for the further development of higher 
economic education.

Keywords: cooperative education, economic education, Western Ukraine, economic culture, cooperative 
movement, professional schooling, association «Prosvita».

Постановка проблеми. Розвиток коопера-
тивної та економічної освіти на західноукра-
їнських землях другої половини ХІХ–початку 
ХХ століття є важливим об’єктом досліджень. 
Даний період розкриває особливості розвитку 
підконтрольних Австро-Угорщині українських 
територій, яка реалізовувала більш лояльну 
політику соціокультурного розвитку, аніж 
Російська імперія. Це дало змогу розвинути 

достатньо цілісний соцієтальний простір з 
утворенням, хоч і не на тривалий період часу, 
Західноукраїнської народної республіки.

Для будь-якого суспільства рівень еконо-
мічної освіти є ознакою його інтелектуальності 
та можливостей подальшого розвитку. Фахівці 
економічного профілю, як правило, є провід-
ними владними діячами, активними агентами 
впливу на фінансово-економічну ситуацію в 
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країні. Тому цілісний розвиток національної 
освітньої системи має орієнтуватися на істо-
ричні особливості формування її економічної 
складової, поглиблюючи позитивні аспекти та 
нівелюючи негативні. Актуальність обраної 
теми дослідження підтверджує необхідність 
наукових обґрунтувань пріоритетів удоско-
налення якості економічної освіти в Україні з 
розумінням ретроспективних основ її форму-
вання в розрізі різних часових періодів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематика розвитку кооперативної та економіч-
ної освіти в Україні на західноукраїнських зем-
лях другої половини ХІХ–початку ХХ століття 
є мало поширеною серед українських дослід-
ників економічного профілю та більш часто 
попадає у фокус науковців-педагогів. Загальні 
теоретико-методологічні засади розвитку 
економічної освіти поглиблюють такі україн-
ські вчені, як В. Андрущенко, Б. Гершунський, 
Л. Заглинська, М. Згуровський, В. Ільїн, В. Кре-
мень, В. Луговий, О. Лукомська, Н. Ничкало, 
Г. Товканець та ін. Ретроспективні особливості 
розвитку економічної аспекти розглянуто в пра-
цях таких науковців, як О. Вербова, В. Вісин, 
З. Гіптерс, С. Голубка, С. Злупко, І. Зуляк, 
К. Кондратюк, І. Потапюк, Л. Потапюк та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у розвитку кооперативної та економіч-
ної освіти західноукраїнських земель періоду 
1848–1918 року з трансформацією виявлених 
процесів на сучасні умови розвитку вітчизня-
ної освітньої системи.

Мета полягає у такому:
– виявлення середовищних умов розвитку 

кооперативної та економічної освіти на тере-
нах західноукраїнських земель періоду 1848–
1918 років;

– розкриття загальної сутності коопера-
тивної та економічної освіти та важливості 
покращення її якості в Україні;

– виділення найбільш показових ознак 
тогочасної економічної освіти з проявами 
господарської і коопераційної культури, про-
фесійного шкільництва, позашкільної тор-
говельної практики, профільної видавничої 
діяльності;

– характеристика діяльності провідних 
громадських інститутів кінця ХІХ – початку 
ХХ століття щодо формування економічної 
освіти населення – «Просвіти», «Сільського 
Господаря» та ін.

Виклад основного матеріалу. Коопера-
тивна та економічна освіта на сьогодні стає 

актуальним предметом досліджень україн-
ських науковців у силу значних прогалин у 
забезпеченні її якості. При достатніх обсягах 
підготовки фахівців-економістів залишається 
працедефіцит професійних кадрів у галузях 
фінансового менеджменту, обліку і аудиту, 
страхування, інтернет-торгівлі та інших. Це 
дуже негативно, адже висока якість економіч-
ної освіти має значний потенціал позитивного 
впливу на розвиток економіки і підприємни-
цтва. Як пишуть Л. Заглинська та О. Луком-
ська, він розкривається у: підвищенні ефек-
тивності інвестицій не лише в освітню, а й у 
інші галузі економіки; залученні працездат-
ного населення до розвитку підприємництва 
та набуття нових рис підприємливості з метою 
збільшення кількості підприємств малого і 
середнього бізнесу; збільшенні самозайня-
тих осіб у галузях та сферах національної 
економіки; підвищенні конкурентоспромож-
ності українського населення на міжнародних 
ринках праці, його впевненості в ефективній 
зайнятості, реалізації можливостей та поба-
жань кожної людини, що сприятиме, в свою 
чергу, встановленню прогресивного грома-
дянського суспільства [1, с. 73-74]. Чи не 
центровим завданням економічної освіти є 
розуміння можливостей самореалізації особи 
як економічно активного члена суспільства, 
здатного свідомо долучатись до економічного 
життя країни [2, с. 183]. Таким чином, у струк-
турно-функціональному розрізі економічна 
освіта покликана не лише формувати відпо-
відні знання, але й застосовувати їх на благо 
суспільного розвитку.

Історія кооперативної та економічної освіти 
на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – на 
початку ХХ століття, як пишуть Л. та І. Пота-
пюк, характеризувалася зародженням і тра-
диціями громадівської самодопомоги в побуті 
українського народу, виникненням перших 
споживчих товариств, кредитових спілок, коо-
перативного руху, їхньої боротьби з лихвар-
ством і темнотою [3, с. 6]. Економічна освіта 
часто декларувалася як господарська куль-
тура, що підкреслювало її суспільну основу з 
урахуванням інтересів інших осіб. Варто розу-
міти, що на цей час лише близько 25% гали-
чан були письменними. Населення, особливо 
міщани, піддавались жорсткій системі збору 
податків за участі так званих екзекуторів. Того-
часний житель важко розумів необхідність 
сплати зборів і платежів, не отримуючи нато-
мість належних суспільних вигід і можливос-
тей розвитку, як це ми маємо сьогодні. Кінець 
ХІХ століття, окрім того, ознаменувався адап-
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тацією населення до скасування кріпосного 
права та фактичною побудовою нової сис-
теми відносин, що все більшою мірою базу-
валася на принципах взаємоузгодженості і 
мінімізації примусу. Досліджуваний період був 
важливим прогресивним етапом для промис-
ловості, розвитку машинобудування, нафто- і 
вугледобування. Тобто суспільство отримало 
шанс реагувати на глобальні і локальні про-
гресивні виклики, розвиваючи інтелектуальне 
середовище місцевого (не завжди суто україн-
ського) походження.

Окрім стратегічно важливих перемін, роз-
виток кооперативної та економічної освіти 
західноукраїнських земель періоду 1848–
1918 років здійснювався в умовах специфіч-
них суспільно-економічних трансформацій. 
По-перше, це період розвитку кооперативного 
руху, що є важливим індикатором рівня госпо-
дарської культури населення, зокрема селян. 
Передумовою розвитку кооперацій було при-
йняття Австро-Угорщиною закону про заро-
бітково-господарські спілки 1873 року. Його 
метою було запобігання банкрутству дрібних 
товаровиробників. Фактично даний закон 
регламентував обов’язковість розвитку коо-
перацій на території всієї імперії. Таким спо-
собом уряд прагнув стимулювати податкові 
надходження до крайового бюджету.

Інституційну основу розвитку економіч-
ної освіти населення підсилювала діяльність 
товариств «Просвіта» (1868 року створення), 
«Рідна школа» (1881 року створення). Дані 
структури хоч і були більшою мірою куль-
турно-просвітницького спрямування, підсилю-
ючи мету об’єднання українських земель «від 
Карпат до Кубані», проте їх діяльність була 
важливою з позиції формування певного сві-
тоглядного рівня населення, необхідного для 
розуміння необхідності економічних знань, 
пріоритетів економічного розвитку західно-
українських земель – у єдності та протистав-
ності до територій колонізаторів. У склад 
керівних органів таких товариств хоч і вхо-
дило багато правників, художників, істориків, 
письменників та літераторів, проте лідерами 
тут були і педагоги. Це були важливі осередки 
комунікацій інтелектуалів з формуванням 
власного бачення розвитку. Особливо зна-
чимою була «Просвіта», яка через 20 років 
діяльності змінила своє основне культурно-
просвітницьке призначення на освітньо-еко-
номічне та почала активно здійснювати еко-
номічну діяльність, інтенсивно пропагуючи 
кооперацію [3, с. 10]. З 1906 по 1912 роки її 
представники організували 15 кооперативних 

курсів, курси вищої освіти, сприяли розвитку 
шкіл, у тому числі господарської в Угерцях 
Винявських (нині – село Зелений Гай на Львів-
щині), заснували Торговельну школу у Львові 
1911 року [4]. Іншими ініціативами «Просвіти» 
були (це не весь перелік) [5; 6; 7, с. 153]: 

– створення «Товариства взаємних обезпе-
чень «Дністер» у Львові», яке в кінці 1907 року 
нараховувало 213943 поліси у 3733 громадах 
на загальну суму 218043491 корон з премі-
альним фондом 2159903 корон і з резервним 
фондом у 1000000 корон, утримуючи в краї 
тисячу агентств;

– створення Товариства взаємного кре-
диту «Віра» у Перемишлі 1894 року;

– створення «Краєвого Союзу креди-
тового» у Львові 1898 року, до якого вже в 
1899 році вступило 230 членів, а його ста-
тутний фонд становив 11236754 корон, сума 
наданих позик українським інституціям скла-
дала 21700 корон;

– створення «Краєвого Союзу ревізійного» 
та «Краєвого Союзу Господарсько-молочар-
ського» у 1904 і 1907 роках з центром у Львові;

– створення «Народної Торгівлі» або 
«Союзу Торгівельного» 1908 року, яка воло-
діла філіями у 14 місцевостях і щорічно про-
водила одномісячний курс навчання для 
12 практикантів;

– створення товариств «Сільський Госпо-
дар і «Руська Щадниця» в Перемишлі у 1904 і 
1905 роках.

Загалом, як подає І. Зуляк, у кінці 1908 року 
нараховувалося 227 господарських това-
риств, підтриманих «Просвітою», в тому числі 
168 кредитних, 21 торговельних, 10 промис-
лових, 10 рільничо-господарських, 9 молочар-
ських та 9 інших типів [7, с. 153]. Товариство 
використовувало практику вчителів-інструкто-
рів, які їздили в різні поселення, пропагуючи 
провідні економічні ідеї того часу. У ході своєї 
освітньо-економічної діяльності організація 
значно активізувалась, досягнувши значних 
успіхів 

Важливу роль у розвитку кооперативної та 
економічної освіти того часу відігравало також 
економічне товариство «Ревізійний Союз 
Українських Кооперативів» (РСУК), зокрема 
в його структурі «Народна Торгівля» (перший 
український кооператив), «Сільський Госпо-
дар», «Маслосоюз», «Центросоюз», «Центро-
банк» та ін. Варто відзначити, що «Сільський 
Господар», утворений 1899 року, організову-
вав навчання відібраних галичан за кордоном. 
Узагалі дана структура набула значного розви-
тку після 1909 року, маючи достатню мережу 



13

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

філій та понад 25 тис. членів. Дана профільна 
структура відігравала значну роль у форму-
ванні економічної освіти осіб, котрі займа-
лись сільським господарством, розвиваючи 
таким чином професійне шкільництво. З дослі-
джень науковців Л. та І. Потапюк, найважли-
вішими напрямами роботи товариства були: 
створення різних виробничих і господарських 
спілок; пропаганда сільськогосподарських 
знань серед населення; організація читалень, 
бібліотек, сільськогосподарських і промисло-
вих шкіл; проведення з’їздів, курсів і виставок; 
налагодження роботи зразкових господарств, 
дослідних станцій; посередництво при купівлі 
землі, штучних добрив, реманенту, збуті сіль-
ськогосподарських продуктів, видання тижне-
вика «Господарська часопись», брошур із серії 
«Бібліотека сільського господаря» [3, с. 10].

Важливу функціональну роль відіграв пер-
ший український кооператив «Народна тор-
гівля», створений 1883 року. За перший рік 
діяльності кількість його членів зросла з 64 
до 700 осіб. Членство в такій установі було 
відмінною можливістю не лише практичного 
застосування економічних знань, але й покра-
щення їх рівня. Як писав І. Франко у своїх еко-
номічних працях, будучи добре обізнаним в 
особливостях торговельно-бізнесової діяль-
ності того часу, кооператив посів провідне 
місце в галицькому купецькому світі, є цілком 
конструктивно-спроможною організацією, має 
торговельні стосунки з мережею сільських 
крамниць; це корисне товариство заслуговує 
найкращого розвитку [8].

Варто розуміти, що функціонування організа-
ційних структур мало як прямий, так і опосеред-
кований вплив на розвиток економічної освіти в 
регіоні. З одного боку, вони слугували осеред-
ками формування фінансово-економічної гра-
мотності населення, організації системи зв’язків 
осіб з відповідними потенційними задатками. З 
іншого боку, такі структури розвивали освітню 
інфраструктуру, давали доступ навіть малогра-
мотному населенню до економічного знання, 
з можливістю його застосування у побуті та на 
перспективу у власній господарській діяльності. 
Також вони мали виняткове інституціональне 
значення, засвідчуючи спроможність населення 
до самоорганізації, розвитку й адаптації до про-
гресивних викликів.

Висока інституційна організація розвитку 
економічної освіти на західноукраїнських зем-
лях вилилась у проведення 1909 року Першого 
Всеукраїнського просвітньо-економічного кон-
гресу, основним організатором якого було това-
риство «Просвіта». Даний конгрес проходив у 

Львові і налічував понад 750 учасників з усієї 
України. Як пише І. Зуляк, основним завданням 
цієї наради було критичне осмислення й оцінка 
результатів діяльності, знаходження шля-
хів і методів поліпшення економічного стану 
українського селянства; участь у конгресі всіх 
верств населення свідчила про зацікавленість 
змінити існуючі соціально-економічні порядки 
на селі, що сприяло б значному піднесенню 
економіки Східної Галичини та відповідно 
зростанню матеріального добробуту українців  
[7, с. 157-158]. Такий захід свідчить про достат-
ній рівень економічної освіти як залучених 
у відповідні господарські процеси осіб, так і 
готовність інших членів соціуму розвивати від-
повідні навики. Така непересічна подія, безу-
мовно, не лишилась непоміченою як у самому 
суспільстві, так і на вищому рівні, позиціонуючи 
західноукраїнські землі як активних економіч-
них агентів європейського масштабу.

Розвиток економічної освіти того часу 
забезпечували численні науково-дослідні дру-
ковані матеріали. Окрему «лінію» в них фор-
мувала ідея кооперативного руху. Її обстою-
вали в своїх працях численні галицькі діячі 
досліджуваного періоду:

– Волошин Августин, який у виданні 
«Наука», інших працях доводив переваги 
кооперативів, а також домігся введення на 
Закарпатті кооперативних законів, які захис-
тили девальвовані після приєднання краю до 
Чехословацької республіки вклади закарпат-
ських кооперативних спілок у будапештських 
банках [9];

– Коренець Денис, який активно пропа-
гував і втілював в життя моделі ступеневої 
торговельно-кооперативної освіти, вивчав 
відповідний зарубіжний досвід, аналізував 
економічні, соціально-культурні, демографічні 
чинники і напрямки їх розвитку [10];

– Дзерович Юліан, який сам був членом 
священичого кооперативу «Власна допо-
мога», видавничого кооперативу «Мета», дов-
голітнім членом Надзірної ради торговельно-
промислового кооперативу «Достава», що 
займався виробництвом і постачанням цер-
ковних речей; Дзерович добре розумів велике 
значення кооперації для виховання почуття 
відповідальності і сили національної спіль-
ноти, адже, працюючи в кооперації, пересічна 
людина перестає думати тільки про себе, а 
думає про загал, тоді людина стає громадяни-
ном [11, с. 10];

– Коберський Карл, який був редактором 
кооперативного журналу «Кооперативна Рес-
публіка» та інших видань РСУК;
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– Павликовський Юліан, який, наголошу-
ючи на вагомій ролі кооперації в українському 
суспільстві, закликав до створення нових коо-
перативних осередків у повіті та на території 
краю з метою зміцнення українського еле-
менту в містах та унезалежнення від поль-
ської кооперації [12, с. 54];

– Смаль-Стоцький Степан, який розкривав 
історичні аспекти економічного розвитку Буко-
вини (праця «Буковинська Русь» 1897 року), 
був редактором газети «Руська Рада» і спів-
редактором газети «Буковина» та пропагував 
ідеї кооперативного руху;

– Храпливий Євген, який був редактором 
журналу «Господарсько-кооперативний часо-
пис», інших видань пізнішого періоду та авто-
ром численних праць з питань поширення 
сільськогосподарських кооперацій;

– Євген Олесницький, який входив до 
редакційної колегії часопису «Діло», часто 
публікував там свої статті, що містили профе-
сійний аналіз економічних відносин в краї [13].

Загалом, аналіз економічної, політичної, 
психологічної, педагогічної літератури того 
часу свідчить, що багато вітчизняних та зару-
біжних філософів, педагогів, економістів вба-
чали у духовно-моральних аспектах ринкових 
відносин засоби не лише підвищення ефек-
тивності виробництва, а й морального удоско-
налення людей [14].

Серед характерних ознак формування еко-
номічної освіти на західноукраїнських землях 
досліджуваного періоду важливо акцентувати 
увагу на розвитку фахового (професійного) 
шкільництва з поширенням так званих бурс. 
Поштовхом цьому стало прийняття закону про 
організації 1872 року, який санкціонував їх наці-
ональну окремішність; як пишуть Л. та І. Пота-
пюк, даним нормативом дозволялось засну-
вання приватних шкіл, що напряму стосувалось 

професійного шкільництва, якому сприяли різні 
українські економічні й культурно-освітні уста-
нови, товариства, що пробуджували в народі 
розуміння необхідності створення фахових 
шкіл як одного із засобів порятунку від злиднів 
[3, с. 8]. Поширеними були торгівельні школи, 
покликані до надання базових знань торгівлі 
у різних сферах. Позитивно, що в цей період 
розвивалась система позашкільної торговель-
ної практики. Таким чином, більша кількість 
молоді могла визначитися зі своїми задатками 
до торговельно-економічної справи.

Період кінця ХІХ століття проявлявся біль-
шою мірою в розвитку економічної освіти на 
рівні шкіл. Вища студія не була ще такою 
потужною. Для прикладу, до кінця ХІХ сто-
ліття на базі Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка діяло лише три 
факультети – юридичний, теологічний і філо-
софський. З 1891 року був відкритий медичний 
факультет. Економічний факультет розпочав 
свою діяльність лише 1966 року. Проте про-
фесійне шкільництво, інституціоналізований 
кооперативний рух з підтримкою громадських 
структур беззаперечно спричинили поштовх 
для становлення вищої економічної освіти в 
Галичині та інших західноукраїнських землях.

Висновки із цього дослідження. Отже, в 
умовах відсутньої державної підтримки освіт-
ньої підготовки населення другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття та залишаючись 
підневільним Австро-Угорській монархії, про-
демонструвало надзвичайно важливу рису 
самоорганізації. Діяльність «Просвіти», інших 
громадських товариств засвідчили існування 
української інтелігенції, здатної до об’єднання 
та поширення національної ідеології. Пока-
зово, що характерною рисою розвитку коопе-
ративної та економічної освіти того часу були 
її національні засади.
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У статті проаналізовано діяльність земських установ Лівобережної України щодо створення закладів сіль-
ськогосподарської освіти та їх фінансового забезпечення на початку ХХ ст. Особлива увага приділяється 
стану фінансування сільськогосподарських шкіл. Наголошено, що зусиллями земських установ проводилася 
значна пропагандистська робота щодо впровадження нових методів в аграрний сектор економіки, а також 
зростали асигнування губернських земств на утримання навчальних закладів професійного спрямування.

Ключові слова: земство, сільськогосподарська школа, фінансування, витрати, асигнування.

Крот Л.Н. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗЕМСТВАМИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ШКОЛ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В статье проанализирована деятельность земских учреждений Левобережной Украины по созданию заве-
дений сельськохозяйственного образования и их финансового обеспечения в начале ХХ в. Особое внимание 
уделяется состоянию финансирования сельскохозяйственных школ. Отмечено, что усилиями земских учреж-
дений велась значительная работа по пропаганде внедрения новых методов в аграрный сектор экономики, 
а также увеличивались ассигнования губернских земств на содержание учебных заведений профессиональ-
ной направленности.

Ключевые слова: земство, сельскохозяйственная школа, финансирование, расходы, ассигнования.

Krot L.M. FINANCING OF AGRICULTURAL SCHOOLS IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY BY THE 
ZEMSTVO, THAT WERE OPERATING ON THE LEFT-BANK UKRAINE

The article analyzes the activity zemstvos Left Bank of Ukraine to establish agricultural education institutions 
and their financial support in the early twentieth century. Particular attention is paid to financing agricultural schools. 
Emphasized that efforts zemstvos was conducted significant outreach on new methods in the agricultural sector, and 
increased allocations Provincial Board for the maintenance of schools professional direction.

Keywords: council, agricultural school, funding, costs, allocation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одними з найважливіших завдань 
розбудови державності незалежної демокра-
тичної України нині є формування громадян-
ського суспільства і створення реальної та 
дієвої системи місцевого самоврядування. 
Це передбачає зміну в поглядах на економіч-
ний розвиток територій, характер фінансових 
взаємозв’язків громади, органів влади та обу-
мовлює необхідність нарощення фінансової 
бази місцевого самоврядування і, як наслідок, 
зростання його самодостатності та фінансо-
вої незалежності. Досягнення реальної фінан-
сової спроможності територіальних громад 
дасть змогу забезпечити належне виконання 
покладених на них функцій та перенести 
основну вагу управлінського процесу на міс-
цевий рівень.

У зв’язку з цим сучасні дослідники все час-
тіше звертаються до досвіду минулого, зокрема 
до вивчення історії земських установ, які вна-

слідок реформи 1864 р. у Російській імперії 
стали важливим громадським інститутом і 
функціонували в українських губерніях Росій-
ської імперії у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. Саме земство, вирішуючи різні проблеми 
народного господарства, накопичило певний 
досвід роботи на місцях, досвід спільної діяль-
ності адміністрації та місцевих кіл.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливим джерелом висвітлення функціону-
вання земств на теренах України виступають 
наукові праці відомих вітчизняних учених, гро-
мадських діячів, діяльність яких припадає на 
другу половину ХІХ – початок ХХ ст. Серед 
них: Б. Веселовський [1], Е. Гарлицький [2], 
В. Дорошенко [3], А. Дядиченко [4], В. Хиж-
няков [5] та ін. Не менш важливе значення 
мають дослідження сучасних економістів та 
істориків, у працях яких знайшли відобра-
ження різні аспекти аграрної пореформеної 
еволюції та діяльності земств. Вагомими в 

© Крот Л.М.
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контексті досліджуваної проблеми вважаємо 
роботи сучасних дослідників В. Абрамова [6], 
Л. Корнійчук [7], Т. Лобас [8] Л. Мекшун [9], 
В. Фещенко [10].

Незважаючи на різноаспектність вивчення 
проблеми, недостатньо висвітленим залиши-
лося питання про професійну освіту на Ліво-
бережній Україні на початку ХХ ст., зокрема 
фінансову підтримку органів місцевого само-
врядування сільськогосподарської освіти.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є висвітлення фінан-
сування земствами Лівобережної України 
сільськогосподарських шкіл на початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток капіталізму в Російській 
імперії вимагав збільшення кількості освіче-
них людей, розширення мережі навчальних 
закладів із метою підготовки фахівців для 
промисловості, сільського господарства, тор-
гівлі. Земські установи Лівобережної України 
великого значення надавали заснуванню сіль-
ськогосподарських шкіл, значна частина яких 
фінансувалась за рахунок їхніх коштів. Окрім 
того, щоб полегшити доступ до шкільної сіль-
ськогосподарської освіти, органи місцевого 
самоврядування надавали стипендії мало-
забезпеченим учням. Сільськогосподарські 
освітні заклади, які утримувались земством 
або за їх значної фінансової участі, можна 
розділити на чотири типи: 1) школи з курсом 
середнього навчального закладу; 2) нижчі 
школи першого і другого розрядів; 3) школи 
за спеціальними галузями сільського госпо-
дарства; 4) сільськогосподарські відділи при 
початкових навчальних закладах.

Найбільшого поширення в губерніях Ліво-
бережної України набули сільськогосподар-
ські школи першого та другого розрядів, де 
курс навчання продовжувався три роки, але 
до перших приймались лише випускники 
двокласних міністерських шкіл, а до других – 
випускники початкових шкіл. Ці школи мали за 
мету розповсюдження серед населення основ 
сільськогосподарських знань і необхідних 
для нього ремесел. Домінуючими у навчаль-
ному процесі були практичні заняття. Штатне 
утримання школи першого розряду складало 
2,5 тис. крб., а другого – 1,5 тис. крб.

На навчання до нижчих сільськогосподар-
ських шкіл приймались особи не молодше 
14 років. Три роки учні отримували теоретичні 
знання і виконували практичні роботи в шкіль-
ному господарстві. На четвертий рік навчання 
вони проходили практику в поміщицьких маєт-
ках, звітували про свою роботу перед педаго-

гічною радою і вже потім одержували атестат.
Однією з перших нижчих сільськогосподар-

ських шкіл України була Асєєвська, яка функ-
ціонувала у Зміївському повіті Харківської 
губернії. Вона почала діяти з 1883 р. У 1888 р. 
між Зміївським повітовим земством та Мініс-
терством землеробства було укладено угоду 
на 12 років про умови опікування цим навчаль-
ним закладом. У 1899 р. школа отримала 
20 тис. крб. кредиту від губернського земства 
на перетворення її з другорозрядної в першо-
розрядну. У 1900 р. було вирішено асигнувати 
на її утримання 4490 крб. щорічно [11, c. 502].

У 1899 р. збори гласних Харківського пові-
тового земства клопотали про заснування при 
Харківському землеробському училищі ниж-
чої сільськогосподарської школи, в якій мала 
бути розширена програма викладання спеці-
альних дисциплін, таких як садівництво, горо-
дництво, бджільництво. Вони постановили, 
що у випадку задоволення їхнього прохання 
заснувати п’ять стипендій від повітового зем-
ства [11, c. 508].

Харківське губернське земство підтримало 
це клопотання. Того ж 1899 р. воно асигну-
вало 1100 крб. на створення нижчої сільсько-
господарської школи при Харківському земле-
робському училищі з умовою безкоштовного 
навчання в ній 11 учнів, по одному з кожного 
повіту. Крім цього, було надано 4% кредит 
на влаштування сільськогосподарських шкіл 
Сумському земству в розмірі 93 тис. крб. зі 
сплатою 11 000 крб. щорічно, Харківському 
повітовому земству – 69 тис. крб. [11, c. 497].

На початку ХХ ст. у Харківській губернії 
функціонувала Липоватська сільськогоспо-
дарська школа для сиріт і бідних дітей, де 
протягом 1910–1911 рр. навчалось 84 учні в 
двох підготовчих класах і трьох спеціальних 
[12]. Згодом названа школа була перетворена 
в сільськогосподарське училище ім. П. Столи-
піна [13, с. 42]. Переважна більшість її випус-
кників працювала в поміщицьких маєтках.

У Полтавській губернії ціла мережа сіль-
ськогосподарських навчальних закладів 
сформувалася в 90-х роках ХІХ ст. при актив-
ній підтримці земських установ. Усього регіоні 
на початку ХХ ст. функціонувало 13 нижчих 
сільськогосподарських освітніх закладів, із 
них шість сільськогосподарських шкіл (Жаб-
ківська, Андріївська, Лубенська, Золотоніська, 
Бориспільська, Біликівська), чотири школи 
садівництва (Полтавська, Зіньківська, Про-
цівська, Хорольська), одна земська практична 
школа садівництва, городництва та лісорозве-
дення (Костянтиноградська), одна сільсько-
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господарська реміснича школа першого роз-
ряду (Кобеляцька).

Лубенська сільськогосподарська школа була 
заснована в 1891 р. Із 1912 р. вона отримала 
статус нижчого сільськогосподарського учи-
лища. Керівництво школою здійснювало Пол-
тавське губернське земство. Навчання в ній 
було безкоштовним, тільки повні пансіонери 
повинні були вносити 130 крб. на рік [14, c. 480].

Серед спеціалізованих шкіл особливе 
місце посідає Полтавська школа садівництва 
і городництва. Вона була заснована й утриму-
валась на кошти Полтавського губернського 
земства із щорічною допомогою в розмірі 3000 
крб. від Головного управління землеустрою та 
землеробства [15, c. 139]. Матеріальну базу 
і дослідне поле цього навчального закладу 
у 1923 р. було включено до складу агрокоо-
перативного технікуму, який у 1929 р. було 
реорганізовано в Полтавський сільськогос-
подарський інститут (сьогодні це Полтавська 
державна аграрна академія).

Сільськогосподарські школи користува-
лись значною фінансовою підтримкою з боку 
земських установ. Так, участь Полтавського 
губернського земства в розповсюдженні 
початкової сільськогосподарської освіти вияв-
лялась у наданні щорічних субсидій школам 
садівництва та городництва Полтави в розмірі 
12 000 крб., Лубенській – 1 000 крб., Золото-
ніській – 1 500 крб. У 1899 р. Переяславському 
земству на утримання в Борисполі нижчої 
сільськогосподарської школи ІІ розряду було 
асигновано 1 000 крб. У 1900 р. Костянти-
ноградському повітовому земству виділено 
1 000 крб. на утримання практичної школи 
садівництва. Крім того, одноразова допомога 
була надана в 1898 р. Андріївській школі –  
7 500 крб. у вигляді позики для закінчення 
будівництва; у 1899 р. – 1 500 крб. однора-
зово для розширення Жабківської сільсько-
господарської школи; 13 500 крб. Лубенській 
школі для купівлі ділянки землі; у 1900 р. на 
облаштування шкіл Переяславському повіту 
надано 2 000 крб. і Костянтиноградському –  
3 000 крб. [11, c. 335].

Золотоніське повітове земство виділяло 
на утримання сільськогосподарської школи 3 
500 крб., 1 500 крб. давало губернське зем-
ство, 3 000 крб. – Міністерство землеробства. 
Також витрати школи покривалися за рахунок 
навчання учнів (1 000 крб.) і за рахунок при-
бутків із власного господарства (1 000 крб.) 
[11, c. 335]. Всього утримання школи кошту-
вало 10 000 крб. на рік, з яких половину нада-
вали земські установи.

У 1914 р. асигнування Полтавського 
губернського земства на утримання Андріїв-
ської, Золотоніської, Жабківської, Бориспіль-
ської сільськогосподарських шкіл підвищеного 
типу складали по 1 500 крб. кожній, Костян-
тиноградської, Зінківської, Процівської – по 
1 000 крб., Хорольської – 500 крб. [15, c. 129]

Лубенське сільськогосподарське училище 
того ж року отримало від земства 23 955 крб. 
постійних асигнувань і 3 153 крб. – одноразо-
вих, 10 000 крб. – від казни. Всього асигнування 
Полтавського губернського земства на сіль-
ськогосподарські навчальні заклади в 1914 р. 
склали 81 343 крб. щорічних, 11 786 крб. – 
одноразових (всього – 93 129 крб.), у 1915 р. – 
87 313 крб. щорічних, 3 000 крб. – одноразових 
(90 313 крб.) [6, c. 15], у 1916 р. – 103 352 крб. 
щорічних, 8 860 крб. – одноразових (загалом 
112 212 крб.) [16, c. 16].

Для порівняння слід згадати, що Пол-
тавське губернське земство виділяло на ці 
потреби в 1899 р. 34 000 крб., у 1900 р. –  
29 757 крб. і в 1901 р. – 58 293 крб. [11, c. 611].  
Таким чином, асигнування Полтавського 
губернського земства на сільськогосподарські 
навчальні заклади протягом 15 років зросли 
майже втричі.

У Чернігівській губернії відкриття сільсько-
господарських навчальних закладів за актив-
ної підтримки земських установ розпочалось 
в кінці ХІХ ст. У 1899 р. було засноване сіль-
ськогосподарське відділення при Новозибків-
ському реальному училищі. Наступного року 
на прохання і при матеріальній підтримці 
земств був відкритий сільськогосподарський 
відділ при Ніжинському технічному училищі 
імені О. Кушкевича та сільськогосподарське 
училище у Воздвиженську Глухівського повіту. 
У цей період розпочали свою діяльність Май-
новська сільськогосподарська школа в Козе-
лецькому повіті, школа садівництва і бджіль-
ництва в селі Слободка Чернігівського повіту, 
Стародубська сільськогосподарська школа, 
Борзенська школа садівництва, городництва і 
бджільництва.

У 1899 р. було прийнято постанову про 
організацію в маєтку губернського земства 
«слобідки» жіночої школи домоводства, 
молочного господарства та інших галузей 
сільського господарства. На її обладнання в 
1899 р. було асигновано 11 484 крб. і на утри-
мання – 6 776 крб. На 1900 р. було вирішено 
відкрити в містечку Мрин Ніжинського повіту 
жіночу школу сільського господарства і домо-
водства. На її утримання виділено 1 000 крб. 
[11, c. 533].
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Допомогу від губернського і повітового 
земств отримували й інші сільськогосподар-
ські заклади. Борзенська школа садівництва, 
городництва і бджільництва мала субсидії від 
казни 1 500 крб. щорічно, від губернського 
земства – 250 крб. щорічно та від повітового 
земства в 1899 р. – 4 627 крб., у 1901 р. –  
4 364 крб. [11, c. 535–536].

Земства активно залучали всі наявні мож-
ливості для більш ефективного впливу на 
селян із метою піднесення їх загальної куль-
тури. Для цього вони планували розширити 
мережу сільськогосподарських навчальних 
закладів, створення так званих народних сіль-
ськогосподарських шкіл, обстоювали думку, 

що кожен повіт повинен мати власну сільсько-
господарську школу, вживалися заходи щодо 
збільшення кількості сільськогосподарських 
курсів та агрономічної допомоги населенню.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
зміст освіти професійних шкіл був спрямова-
ний на підготовку кваліфікованих спеціалістів в 
аграрній галузі виробництва. Сільськогосподар-
ські школи готували спеціалістів, які були спро-
можні ефективно працювати в умовах функці-
онування ринкових відносин. Земства дбали 
про фінансування, матеріально-технічне осна-
щення, засоби навчання в зазначених закла-
дах, тим самим сприяли підвищенню освітнього 
рівня населення українських губерній.
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Концептуальні підходи  
до визначення ролі держави у сфері освіти

Матюк Т.В.
кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри економічної теорії та історії економічної думки
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

У статті визначено місце освітніх послуг у системі суспільних благ та розглянуто концептуальні підходи до 
визначення ролі ринку та держави у забезпеченні їх надання суспільству. Виявлено сфери, в які має спря-
мовувати свою регулюючу діяльність держава з метою сприяння соціально-економічному розвитку, а саме: 
створення умов для функціонування ринку освітніх послуг, через взаємозв’язок якого з ринком ресурсів реа-
лізується продуктивна функція освіти; подолання ефекту «фрирайдерства»; меріторизація попиту на освітні 
послуги; створення матеріальних та духовних засад для реалізації соціальних функцій освіти.

Ключові слова: освіта, ринок освітніх послуг, ефект «фрирайдерства», мериторні блага, теорія опікува-
них благ, мультизмішане благо.

Матюк Т.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ

В статье определено место образовательных услуг в системе общественных благ и рассмотрены концеп-
туальные подходы к определению роли рынка и государства в обеспечении их предоставления обществу. 
Определены сферы, в которые целесообразно государству направлять свою регулирующую деятельность с 
целью обеспечения социально-экономического развития, а именно: создания условий для функционирова-
ния рынка образовательных услуг, через взаимосвязь которого с рынком ресурсов реализуется продуктивная 
функция образования; преодоление эффекта «фрирайдерства»; мериторизация спроса на образовательные 
услуги; создание материальных и духовных условий для реализации социальных функций образования.

Ключевые слова: образование, рынок образовательных услуг, эффект «фрирайдерства», мериторные 
блага, теория опекаемых благ, мультисмешанное благо.

Matiuk T.V. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ROLE OF THE STATE IN EDUCATION
The article defines the place of educational services in system of public goods and considers the conceptual 

approaches to defining the role of market and state in providing them to society. Identified areas in which it is 
reasonable for the state to direct their regulatory activities to ensure socio-economic development, namely: creation 
of conditions for the functioning of the market of educational services via the relationship with the implemented 
resources market productive function of education; overcoming the effect of «freeridership»; monitorizarea demand 
for educational services; create material and spiritual conditions for the realization of the social functions of education.

Keywords: education, educational services market, effect of «freeridership», meritory good, theory of patronized 
goods, multimachine good.

Постановка проблеми. Освіта може 
ефективно виконувати свою функціональну 
роль як чинника соціально-економічного роз-
витку тільки у разі створення сприятливих 
умов як для якісного вдосконалення окремої 
людини та розвитку суспільства в цілому, так 
і для подальшого кількісного зростання мате-
ріальних і нематеріальних благ. У ході істо-
ричного розвитку ці умови формувалися, з 
одного боку, ринковим саморегулюванням, а 
з іншого – виникали внаслідок свідомої діяль-
ності людей і були пов’язані з державним 
управлінням.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій та виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Зауважимо, 

що в сучасній економічній літературі немає 
одностайного погляду щодо того, чим зумов-
лена необхідність державної та громадської 
участі у наданні освітніх послуг та які без-
посередні причини спонукають цих суб’єктів 
ставати учасниками процесу управління рин-
ком освітніх послуг.

Метою статті є виділення концептуальних 
підходів до визначення ролі держави у сфері 
освіти. Згрупувавши найбільш поширені теорії 
у даній сфері та представивши їх в узагаль-
неному вигляді в таблиці 1, приходимо висно-
вку про існування чотирьох концептуальних 
підходів до визначення ролі держави у сфері 
освіти, пов’язаної з її мотивацією здійснювати 
вплив на ринок освітніх послуг.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перший підхід відтворює погляди, 
притаманні ранній неокласиці і закладені 
А. Маршаллом у «Принципах економіки» 
(1890). У цих поглядах домінує уява про само-
достатність ринкового механізму як регулятора 
економічних процесів, а значить, усі рішення 
про здобуття освіти приймаються окремими 
раціонально діючими суб’єктами на основі 
уявлень про граничну корисність даного блага 
або його граничну продуктивність у разі його 
розгляду як ресурсу. Держава у такій моделі 
виконує мінімальні функції, викликані необхід-
ністю підтримання умов для ринкового само-
регулювання (створення правового серед-
овища освітньої діяльності, захист приватної 
власності, обмеження монополізму на ринку 
освітніх послуг тощо). Ринок освітніх послуг 
за таких умов є похідним від ринку ресур-
сів: високий попит на трудові ресурси певної 
якості породжує потребу в освітніх послугах, 
за рахунок яких формуються професійні, ква-
ліфікаційні та особистісні компетенції робочої 
сили [2].

Другий підхід акцентує увагу на «провалах 
ринку», одним із випадків яких є недовиробни-
цтво освітніх послуг приватним сектором еко-
номіки у силу притаманності останнім власти-
востей суспільних благ.

Фундатором підходу до пояснення участі 
держави у наданні освітніх послуг з позиції 
теорії суспільних благ вважається П. Саму-

ельсон, який у роботі «Чиста теорія суспіль-
них витрат» (1954) здійснив спробу сформу-
вати умови рівноваги для суспільних благ, під 
якими розумів товари, «які в однаковій кіль-
кості входять у дві або більше індивідуальні 
функції корисності» [6, с. 48].

Виходячи із такого розуміння сутності сус-
пільного блага, вчений приходить висновку, 
що умова рівноваги для таких благ передба-
чає сумування граничних норм заміщення для 
всіх індивідів. При цьому завжди існує безліч 
Парето-оптимальних станів рівноваги, а зна-
чить, виникає проблема вибору соціального 
максимуму. При вирішенні даної проблеми 
П. Самуельсон дійшов висновку, що за раху-
нок ринкового механізму цей оптимум вста-
новити неможливо. Нульові граничні витрати 
виробництва суспільних благ, на думку вче-
ного, зумовлюють бажання споживачів при-
ховувати свої потреби у цих товарах (ефект 
«фрирайдерства»). Відповідно, такі потреби 
не впливають на рівень ринкової ціни суспіль-
них благ і не зацікавлюють виробників поста-
чати їх на ринок. Ці причини примушують дер-
жаву брати на себе виробництво суспільних 
благ та використовувати податкові механізми 
компенсації витрат на їх виробництво.

Російський дослідник О. Рубінштейн вка-
зує, що внаслідок того, що властивості суспіль-
них благ (невиключеність і неконкурентність) 
можуть проявлятися з різним ступенем інтен-
сивності, ряд дослідників припускають мож-

Таблиця 1 
Основні концептуальні підходи до визначення мотивації держави  

щодо втручання у дію ринкового механізму надання освітніх послуг
Концепція Характеристика теоретичного підходу

Неокласика (А. Маршалл)
Ринки освітніх послуг функціонують як похідні ринків ресурсів на 
основі механізму саморегулювання. Держава виконує мінімальні 
функції, викликані необхідністю підтримання умов для ринкового 
саморегулювання.

Теорія суспільних благ 
(П. Самуельсон,
Дж. Стігліц, М. Блауг)

Ринкам освітніх послуг властиві «провали», пов’язані з їхньою 
неспроможністю виявити потребу у освітньому товарі у силу 
ефекту «фрирайдерства». Держава бере на себе функцію 
надання суспільству такого товару і використовує податкові 
механізми компенсації витрат на його виробництво.

Теорія мериторних благ 
(Р. Масгрейв) 

Ринкам освітніх послуг властиві «провали», пов’язані з їхньою 
неспроможністю виявити потребу в освітньому товарі у силу 
невідповідності нормативних і фактичних потреб приватних осіб. 
Держава спрямовує свою активність на створення умов для 
корекції індивідуальної поведінки у бік прийняття нормативно 
правильних рішень.

Теорія опікаємих благ 
(О. Рубінштейн)

Через ринок виявляються приватні інтереси щодо певних благ, а 
через політичний механізм – суспільний інтерес. Держава висту-
пає у ролі ринкового гравця, який прагне до реалізації суспіль-
ного інтересу і постачає на ринок освітні послуги у обсязі, що 
задовольняє суспільні потреби.
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ливість існування проміжних видів благ. При-
кладом останніх можуть бути змішані блага 
(Дж. Стігліц, Якобсон), квазісуспільні товари 
(М. Блауг) [3]. Однак, незважаючи на варіацію 
проявів суспільного блага, втручання держави 
у його виробництво зумовлене однією загаль-
ною причиною, а саме: неспроможністю ринку 
виявити потребу у даному товарі та забезпе-
чити його виробництво у необхідному обсязі. 

Третій підхід до визначення ролі держави 
у сфері освіти базується на концепції мері-
торних благ Р. Масгрейва, згідно якої освітня 
послуга є благом, попит на яке з боку при-
ватних осіб відрізняється від нормативних 
спрямувань [5]. Останні, на думку вченого, є 
«правильними» перевагами індивідів, які не 
можуть бути виявлені ринковим механізмом. 
Відповідно, існує певна розбіжність між пра-
вильними і фактичними потребами приватних 
осіб, усунення якої й бере на себе держава, 
надаючи освітні послуги. 

При цьому, важливим стає визначення при-
чин наявності подібного розриву. Масгрейв 
вказує, що втручання держави у виробництво 
меріторних благ може бути обумовлено ірраці-
ональною поведінкою суб’єктів, що зумовлена 
дефіцитом їх розумових та інтелектуальних 
здібностей, браком інформації, власної волі 
та обмеженістю грошових ресурсів, а також 
наявністю колективних потреб нормативного 
характеру, внаслідок чого виникають неспівпа-
діння фактичних і нормативних (правильних) 
інтересів суб’єктів та генерується мериторна 
активність держави. Остання, на відміну від 
ситуації суспільних товарів, не пов’язана з 
ефектом «фрирайдерства» і не зосереджена 
на державному виробництві благ, а спрямо-
вана на створення умов для корекції індиві-
дуальної поведінки у бік прийняття норма-
тивно правильних рішень. Іншими словами, 
подвійна природа переваг індивідів відносно 
товарів, для яких не характерні властивості 
суспільних благ, сам факт наявності норма-
тивних суджень по відношенню до їх вироб-
ництва або споживання, що не співпадають 
з індивідуальними перевагами, детермінують 
державну активність з приводу формування 
попиту на відповідні товари. 

Четвертий підхід до визначення держав-
ної мотивації щодо втручання у дію ринкового 
механізму надання освітніх послуг представ-
лений теорією опікуваних благ, яка ґрунту-
ється на методологічних засадах соціодина-
міки (див. напр. [1]). Фундатори даного підходу 
(О. Рубінштейн та Р. Грінберг) виходять із 
уявлення про відсутність будь-яких індивіду-

альних переваг відносно суспільного блага і, 
відповідно, неможливості відображення сус-
пільного інтересу в індивідуальних функціях 
корисності. Натомість вчені постулюють тезу 
про існування соціальної корисності благ (при-
таманність якої благам і є критерієм їх відне-
сення до категорії опікуваних), а також наяв-
ності самостійних інтересів суспільства, які не 
зводяться до приватних. «Товари і послуги, 
по відношенню до виробництва і споживання 
яких у суспільства є свій власний, норматив-
ний інтерес, називаються мною опікуваними 
благами», – вказує О. Рубінштейн [4, с. 34]. 

Категорія опікуваних благ, на думку вченого, 
знімає обмеженість, характерну для концепцій 
суспільних і меріторних благ. Останні базуються 
на тезі, що суб’єкт формує дві індивідуальні 
оцінки – істинну й приховану щодо суспільного 
блага, фактичну і нормативну – у випадку блага 
меріторного. Згідно уявлень О. Рубінштейна, 
таке «дводумство» одного й того ж самого інди-
віда не може бути джерелом наявності благ, які 
потребують державної опіки. У силу існування 
самостійного суспільного інтересу, виразником 
якого є держава, у суспільстві протікають два 
паралельних процеси: усереднення індивіду-
альних переваг через механізм ринку і вира-
ження інтересів суспільства посередництвом 
механізмів політичної системи. Тобто, наявні 
дві гілки формування суспільних інтересів, які 
є взаємодоповнюваними та рівнопорядковими 
(компліментарність індивідуальної та соціаль-
ної корисності).

Відповідно, держава у даній концепції 
виступає у ролі ринкового гравця, який прагне 
до реалізації суспільних інтересів, а значить, 
є виробником особливої категорії благ – опі-
куваних. Останні поєднують в собі класичні 
мериторні блага, товари баумолівської та 
шумпетеріанської економік. Окремою гру-
пою позиціонуються власне суспільні товари, 
тобто ті, які володіють ознаками неконкурент-
ності у споживанні та невиключенністю. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Подана класифікація найбільш 
поширених підходів щодо встановлення при-
чин та визначення напрямів державного 
втручання у механізм функціонування ринку 
освітніх послуг свідчить, що серед науков-
ців не існує однозначної думки відносно ролі 
держави у сфері освіти. А це призводить до 
неможливості визначення пріоритетних сфер 
державного впливу та вибору конкретних 
інструментів його реалізації.

Стосовно участі держави у процесі надання 
освітніх послуг, необхідно, на нашу думку, 
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з’ясувати принципову можливість ринку і дер-
жави виявляти існуючі потреби у освітньому 
товарі та сприяти виконанню освітою своїх 
суспільних функцій. 

У сфері продукування й передачі знань ми 
маємо справу як з освітньою послугою, так і 
з власне знанням, яке є чистим суспільним 
благом. Тому участь держави у його вироб-
ництві зумовлюється змішаною природою 
останнього. Наприклад, у сфері продукування 
знань фундаментального характеру досить 
чітко прослідковується ефект «фрирайдер-
ства» (за іншою термінологією – «пасажира 
без квитка»), який полягає у прагненні індивіда 
приховати свої справжні потреби у даному 
товарі з метою заниження власної готовності 
сплачувати за нього в надії на те, що його 
постачання буде здійснено за чужий рахунок. 
У результаті виникає тенденція до недопоста-
чання відповідних благ ринком, пошук шля-
хів подолання якої й призводить до розвитку 
й стимулювання фундаментальної науки за 
рахунок держави. 

Вищевикладене стосується створення 
державою умов для реалізації продук-
тивної функції освіти, яка більшою мірою 
характерна для функціонування економіч-
ної сфери суспільства і, відповідно, сприяє 
забезпеченню економічного зростання. Щодо 
соціальних функцій освіти, які доповнюють її 
продуктивну функцію та сприяють економіч-
ному розвитку суспільства, то ми вимушені 
визнати, що ринкові механізми неспроможні 
виявити потребу суспільства у благах даного 
характеру та спрямувати освіту на ефек-
тивне виконання відповідних функцій. Як вже 
зазначалося, останні набувають свого кон-
кретного втілення у сприянні встановленню 
балансу між екологією та економікою (еко-
логічна функція), коригуванні поведінки еко-
номічних суб’єктів (соціалізуюча функція), їх 
мотивації на співробітництво та взаємодію 
(координуюча функція), формуванні матері-
альних і духовних засад високої соціальної 
мобільності населення, сприянні суспільним 
перетворенням та прогресивному розвитку 
суспільства (модернізуюча функція). 

Якщо виходити із типології благ О. Рубінш-
тейна, то всі вищенаведені функції освіта 

виконує тільки завдяки державній активності, 
оскільки освітні послуги відповідного харак-
теру, будучи за своєю природою меріторними, 
у кінцевому рахунку, належать до категорії 
опікуваних благ (а точніше, соціальних).

Притаманність освітній послузі властивос-
тей мультизмішаного блага зумовлює нео-
днозначне положення освітньої сфери у про-
цесі забезпечення потреб у ньому. З одного 
боку, освіта сприяє підвищенню дієвості 
економічних складових розвитку, прийма-
ючи участь у відтворенні матеріальних благ і 
послуг, а також людського капіталу, тісно вза-
ємодіючи при цьому з ринком праці. Однак 
з іншого боку, вона приймає безпосередню 
участь у духовному вихованні особистості та 
відтворенні соціального й культурного капі-
талу, що надає їй особливого соціального 
значення. Відповідно, у силу перетину при-
ватних, колективних та суспільних інтересів 
з приводу надання такого мультизмішаного 
блага, а також урахування того факту, що 
освіта – це об’єкт соціально-значимої послуги 
при одночасно наявному ринковому харак-
тері здійсненні інвестицій в освітню сферу, 
необхідно визнати необхідність функціону-
вання у суспільстві механізму, який би сполу-
чав ринок, державу і громадянське суспіль-
ство як складових формування сприятливих 
умов для надання такого блага і повноцін-
ного виконання освітою усіх своїх суспільних 
функцій.

Формування громадянського суспільства 
як учасника відносин з приводу виробництва 
знань та надання освітніх послуг, викликана 
тим, що у дійсності члени суспільства є не 
тільки благоотримувачами розвитку, але й 
його творцями. Відповідно, сприяння ство-
ренню у ньому умов для виконання освітою 
своїх соціальних функцій залежить від їх 
активної позиції щодо впливу на процес при-
йняття політичних рішень.

Постановка питання у такому контексті 
вимагає відповіді на питання про характер 
зв’язку, з одного боку, між освітою та соці-
ально-економічним розвитком суспільства, а з 
іншого – між освітою та соціально-політичною 
активністю людей у формуванні складових 
розвитку, справедливості та стійкості.
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Статья посвящена исследованию феномена национальной экономической ментальности. Рассматри-
ваются факторы, влияющие на ее формирование. Основной акцент сделан на определении тех черт на-
ционального характера украинцев, которые могут сделать внедряемые экономические реформы более 
эффективными или, наоборот, привести к провалу. 

Ключевые слова: экономическая ментальность, экономические реформы, факторы, нация, советская 
ментальность. 

Нілова Н.М. УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ
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as influencing of its formation. The author identifies traits national character of Ukrainians. These traits are being 
introduced to make effective economic reforms, or, on the contrary, lead to failure.
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Постановка проблемы в общем виде. 
Основной целью экономической теории как 
на макро-, так и на микроуровне является 
разработка экономической политики как госу-
дарства в целом, так и отдельных предпри-
ятий, фирм. Но, как показывает история, не 
существует унифицированной экономической 
стратегии и политики. И даже в разных стра-
нах с одинаковым уровнем развития эконо-
мики существуют различные варианты реше-
ния существующих проблем. Но какие из них 
целесообразно выбрать в каждом конкретном 
случае?

И сегодня, когда украинское общество тре-
бует стремительных экономических реформ, 
проблемой становится выбор оптималь-
ных решений из возможных вариантов. Но 
насколько общество готово к их принятию, 
чтобы достичь желаемого результата? Одним 
из аспектов решения этой проблемы может 
быть учет национальной экономической мен-
тальности. Очевидно, что возникает взаимос-
вязь: национальная экономическая менталь-
ность как основополагающий неформальный 
институт формируется под влиянием объек-

тивных условий жизни нации и определяет 
характер социально-экономических норм как 
формальных институтов. В свою очередь, 
последние влияют на тенденцию хозяйствен-
ного развития страны. 

В ситуации, когда государство Украина 
находится во власти кризиса, исследование 
особенностей украинской экономической 
ментальности обусловлено теоретическими и 
практическими потребностями общественных 
преобразований, поиску страной собственной 
уникальности, выбору пути успешного эконо-
мического развития, оздоровления и роста. 

Анализ последних исследований и 
публикаций показывает понимание важ-
ности изучения ментальных характеристик 
народов как в работах исследователей про-
шлых веков, так и современников. И если в 
рамках классической политэкономии А. Смит 
рассматривал «человека экономического», 
то Б. Гильдебранд и другие представители 
исторической школы трактовали человека как 
культурное существо, ориентированное на 
общественные ценности. Вопрос экономиче-
ской ментальности получил разработку в тру-
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дах институционалистов Т. Веблена, Дж. Ком-
монса, У. Митчелла. Весомый вклад в данное 
направление внесли Ф.А. Хайек, Д. Норт, 
Э. Рих, А. Сена, которые изучали экономиче-
скую ментальность в составе неформального 
институционального устройства общества.

Что же касается отечественных ученых, 
то по идеологическим причинам понятие 
«национальная ментальность» долгое время 
находилось вне их поля зрения, и только в  
90-е годы ХХ в. исследователи (философы, 
культурологи, политологи, социологи, исто-
рики, экономисты) вновь вернулись к изуче-
нию этого феномена.

Работы Р. Додонова, М. Поповича, 
И. Бычко, В. Храмовой, В. Москальца и др., 
как правило, сосредоточены на определении 
и исследовании наиболее существенных черт 
этнической ментальности, ментальности как 
атрибута субъективной реальности социума. 
В экономическом аспекте ментальность прак-
тически не рассматривается, хотя влиянию 
экономической культуры на стиль, характер 
и эффективность управления посвятили свои 
работы Т. Вуколова, Е. Балабанова, Ю. Латов, 
Т. Гайдай, О. Бондаренко, Т. Ефременко и др. 
Таким образом, проблема экономической 
ментальности в ее национальном аспекте 
в экономической науке все еще находится в 
начале своей теоретической разработки.

Формулировка целей статьи (поста-
новка задания). Цель статьи – определение 
природы экономической ментальности, обоб-
щение существующих ее дефиниций; иссле-
дование основных детерминант, влияющих на 
процесс формирования и функционирования 
национальной экономической ментальности 
применительно к Украине, обоснование необ-
ходимости использования учета экономиче-
ской ментальности для проведения успешной 
реформаторской политики. 

Изложение основного материала иссле-
дования. Принято считать, что менталитет 
(от лат. mens или (род. падеж) mentis – душа, 
дух и alis – другие) принадлежит к числу тех 
понятий научного и обыденного языка, кото-
рые с трудом поддаются сколько-нибудь 
строгой дефиниции. Разные авторы в разное 
время и с разных точек зрения давали раз-
личную трактовку категории «ментальность». 

Как отмечает Р.А. Додонов, это «…и про-
тиворечивая целостность картины мира, и 
дорефлективный слой мышления, и коллек-
тивное бессознательное, и социокультурные 
автоматизмы сознания индивидов и групп, 
и «глобальный, всеобъемлющий «эфир» 

культуры», в который «погружены все члены 
общества» и т. д.»; «исходя из существующих 
в научной литературе подходов к дефини-
ции понятия «ментальность» (описательных, 
онтологических психологических, структур-
ных, генетических, исторических), последняя 
в самом общем виде может быть опреде-
лена как особый, присущий только данной 
человеческой общности, стиль мировосприя-
тия, отражающий в снятом виде длительный 
период совместного существования людей 
в схожих природно-географических и соци-
окультурных условиях. Онтологически мен-
тальность появляется в интерсубъективном 
пространстве общения индивида с включа-
ющим его коллективом (этносом или социу-
мом). Она определяет поведенческий опыт 
индивида, ритм его жизни, являясь как бы 
формой, которую наполняет то или иное кон-
кретно-историческое содержание» [1, с. 193].

Таким образом, обобщая дефиниции 
национальной ментальности, отметим, что 
национальная ментальность – это соци-
ально-психологическое состояние этноса, 
сформированное в результате длительного и 
устойчивого воздействия природно-географи-
ческих и социально-экономических условий. 

Очевидно, что национальная менталь-
ность определяет тенденции и характер 
развития этого сообщества, влияет на все 
сферы жизни, в том числе и на хозяйствен-
ную деятельность. Т. е. если рассматривать 
национальную ментальность в области хозяй-
ственных отношений, возникает дефидент 
национальной экономической ментальности, 
что, в свою очередь, вызывает необходимость 
рассмотреть детерминанты, определяющие 
ее формирование. 

С другой стороны, неопределенность в 
структуре приводит к сложностям в методиках 
исследования. Используем историко-логи-
ческий (нормативный или ретроспективно-
экспертный) и эмпирический методы. Суть 
первого состоит в том, что на основе ана-
лиза исторического прошлого выделяются и 
объясняются основные черты исследуемого 
этноса. Второй используется для определе-
ния современных характерных черт нацио-
нального характера, через которые, в свою 
очередь, проявляются ментальные процессы. 
Таким образом, если на основе анализа исто-
рического материала можно сделать вывод о 
должном состоянии этнической ментально-
сти, используя эмпирический метод, можно 
сделать выводы о ментальности, присущей 
современному социуму.
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Учтем и тот фактор, что если генетиче-
ски украинцы тождественны своим предкам, 
проживающим на данных территориях, то в 
ментальности людей за последние сто лет 
произошли определенные изменения. Так, 
например, «во имя светлого будущего» тота-
литарный режим массовыми репрессиями, 
голодомором всего за 70 лет (хотя за это 
время произошла смена не одного поколения) 
сформировал «советскую ментальность».

Единая концепция национальной эконо-
мической ментальности еще не сформиро-
вана, как не сформирована и ее структура. 
Наиболее часто в литературе используется 
концепция, предложенная в работах россий-
ских авторов, где основными элементами 
национальной экономической ментальности 
(или национальной хозяйственной культуры) 
авторы предлагают считать: стереотипы 
потребления, нормы и образцы социального 
взаимодействия, организационные формы 
хозяйственной жизнедеятельности, цен-
ностно-мотивационное отношение к труду и 
к богатству, степень восприимчивости к зару-
бежному опыту [2, с. 78].

Следует отметить, что не менее важными 
факторами, формирующими экономической 
менталитет, выступают: географическое 
положение; наличие природных ресурсов и 
эффективность их использования, экономи-
ческая история данного общества; традиции 
населения и его обычаев в области принятия 
хозяйственных решений; господствующие 
религии в контексте отношения к труду; уро-
вень развития производительных сил.

Проанализируем некоторые из них. В гео-
графическом аспекте Украина находится в 
экономически выгодном положении, на пере-
крестке торговых путей: сухопутных дорог с 
Востока на Запад и водных путей из Европы 
в Азию и Африку. Такое расположение обу-
словливало желание других государств дер-
жать под контролем данную территорию.  
В историческом аспекте это влияние Великого 
княжества Литовского, Венгрии, Оттоманской 
империи, Речи Посполитой, Российской импе-
рии и образовавшегося СССР (в состав кото-
рого Украина вошла с 9 (22) января как УНР, 
10 марта 1919 г. – как УССР (от Советской 
России)). 

Кроме того, большая по площади тер-
ритория (площадь современной Украины – 
603 549 кв. км, т. е. занимает 44-е в мире и 
первое среди стран, целиком находящихся в 
Европе) порождает неоднородность менталь-
ных стереотипов. Можно предположить, что 

вариация ментальности происходит в зависи-
мости от того, под чью сферу влияния в свое 
время попадала та или иная территория.

По разработкам Института социальной и 
политической психологии АПН Украины была 
проведена группировка по отличающимся 
ментальным стереотипам у их населения.  
В результате исследования определены сле-
дующие регионы: Киев, Галичина (Ивано-
Франковская, Львовская, Тернопольская 
области), Запад без Галичины (Волынская, 
Закарпатская, Ровненская и Черновицкая 
области), Правобережный Центр (Винниц-
кая, Житомирская, Киевская, Кировоград-
ская, Хмельницкая и Черкасская области), 
Юг (Одесская, Николаевская, Херсонская 
области), Северный Восток (Полтавская, 
Сумская и Черниговская области), Восток без 
Донбасса (Днепропетровская, Запорожская, 
Харьковская области), Донбасс (Донецкая и 
Луганская области), Крым (АР Крым и г. Сева-
стополь) [1, с. 228].

Как следствие, в результате стремления 
других государств к доминированию над укра-
инской территорией исторически сформиро-
вались предпосылки недоверия украинцев к 
государственной власти. Не улучшил ситуа-
цию и советский период. Неэффективная эко-
номика, эгалитарный принцип распределения 
для основной массы населения, сочетаю-
щийся с привилегированным для верхушки 
партийных функционеров, жестко централи-
зованное управление укрепили негативное 
отношение к власти. Сформировавшаяся вер-
тикаль «власть – народ», где изменения тра-
диционно идут сверху вниз – от правительства 
в массы, – никогда не встречала поддержки 
со стороны населения, поскольку что бы ни 
декларировала власть, это обычно сопрово-
ждается экономическими проблемами и паде-
нием жизненного уровня населения. Примеры 
последнего столетия – Октябрьская револю-
ция, перестройка, переходный период.

Сложным не только в экономическом, но и 
социальном плане был этап рыночной транс-
формации независимой Украины. Получив 
независимость в 1991 г., Украина оказалась 
во власти сложного экономического кризиса. 
Стране необходимо было пройти трансформа-
ции от административно-командной к рыноч-
ной экономике, от экономического развала – к 
оздоровлению и росту. Украина столкнулась 
не только с кризисом экономической системы, 
но и с кризисом государственной платеже-
способности и структурного корректирования 
(переориентация экономики с производства 
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вооружения на производство потребительских 
товаров и сферу услуг). Отметим, что скачко-
образно-революционный тип экономического 
развития, или «шоковой терапии», увенчав-
шийся успехом в Польше, в Украине не дал 
ожидаемых результатов. Разгосударствление 
производства путем преобразований отноше-
ний собственности и проведения ускоренной 
приватизации привели к образованию элит и 
поляризации общества. Ключевыми чертами 
«элитарного индивида» является эгоизм, «син-
дромом временного», гедонистическая идео-
логия, демонстративное потребление, высо-
кая степень неравенства.

На фоне советской политики патернализма 
такие изменения привели к негативному вос-
приятию любых экономических реформ и 
недоверию к политической власти. Характер-
ной чертой украинской нации стал пессимизм. 
Социологическое исследование «2015-й: 
политические прогнозы и итоги», проведен-
ное фондом «Демократические инициативы 
им. Илька» показало: у 38% опрошенных 
нет уверенности в своем будущем, не готовы 
терпеть трудности в Украине 59% респонден-
тов, при этом 20% не верят в успех реформ, 
а у 39% нет сил терпеть из-за «бедственного 
материального положения». В декабре 2014 
г. 43% населения были готовы терпеть опре-
деленные материальные трудности ради осу-
ществления реформ; 10% были готовы «тер-
петь столько, сколько нужно для успеха», 33% 
согласны были потерпеть не больше года. 
Не были готовы терпеть 48%, из них 19% не 
верили в успех реформ, а 29% респондентов 
ссылались на то, что их материальное поло-
жение и так уже невыносимо. В декабре 2015 
г. готовность терпеть материальные трудности 
ради успеха реформ уменьшилась до 33%, из 
них 8% населения готовы терпеть, сколько 
будет нужно, а 25% – не больше года. При 
этом 60% украинцев считают, что события в 
стране идут в неправильном направлении. 
В числе главных аргументов такого отноше-
ния: до сих пор продолжается война на вос-
токе Украины (73%), растут цены и тарифы на 
коммунальные услуги, а зарплаты нет (69%); 
сохраняется высокий уровень коррупции 
(57%); «страной до сих пор правят олигархи» 
(31%) [3].

И, тем не менее, экономические реформы – 
это серьезное испытание для любой демокра-
тической страны. Естественно, что катастро-
фическое состояние экономики вызывает 
недовольство и отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне. 

Как правило, в качестве одного из перво-
очередных условий проведения экономиче-
ских реформ требуется наличие эффектив-
ного политического руководства со стороны 
исполнительной власти, обычно представлен-
ной президентом или премьер-министром. 
Как пишет Джеффри Сакс, «государственные 
лидеры обязаны успокоить общественность, 
разъяснить необходимость поведения слож-
ных преобразований» [4, с. 323]. По мнению 
Франклина Делано Рузвельта, одного из вели-
чайших американских лидеров, самое глав-
ное условие экономического оздоровления 
заключается в том, чтобы избежать обще-
ственной паники. Да и реформатор немецкой 
экономики, создатель социально ориентиро-
ванной экономики Людвиг Эрхард одной из 
наиболее важных задач послевоенной Герма-
нии считал не только восстановление уничто-
женной войной экономики и укрепление наци-
ональной валюты, но и проблему побороть 
резкий пессимизм населения, уверовавшего в 
то, что катастрофическую ситуацию в эконо-
мике уже невозможно исправить.

Вторым ключевым условием эффектив-
ности реформ является решительность дей-
ствий правительства в самом начале его 
деятельности, ибо сразу после выборов скла-
дывается наиболее благоприятная ситуация 
для проведения жестких реформ. Примеры: 
это и «100 дней правления Ф.Д. Рузвельта», и 
боливийская стабилизация 1985 г., начавша-
яся через несколько недель после прихода к 
власти нового правительства, и радикальные 
реформы в Польше, начавшиеся 1 января 
1990 г. (на четвертый месяц независимости) 
[4, с. 323].

Следующим немаловажным фактором, 
формирующим экономическую менталь-
ность, является как наличие природных 
ресурсов, так и эффективность их исполь-
зования. Наличие плодородных почв (чер-
ноземов) сформировало особенности 
хозяйственной жизни этноса. Основой жиз-
недеятельности украинца всегда было зем-
леделие. Вместе с торговлей, дающей воз-
можность сбывать выращенную продукцию, 
у украинца всегда была возможность в удов-
летворении первичных жизненных потреб-
ностей. Уроки советской истории, политика 
автаркии, поддерживаемая советским прави-
тельством, надолго сформировали у украин-
цев «приоритеты натурального хозяйства» и 
возможность самообеспечения продуктами 
первой необходимости благодаря труду на 
своих личных земельных участках.
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Но, на первый взгляд, такой позитив-
ный факт, как наличие природных ресурсов 
и, в частности, плодородных черноземов, 
согласно теории предельной полезности 
(ценность продукта определяется редкостью), 
приводит к диаметрально противоположному 
результату: неэффективности использования 
ресурсов. Так, неэффективность использова-
ния такого уникального природного ресурса, 
как чернозем, привела к глобальной экологи-
ческой проблеме. 

Черноземы в Украине составляют почти 
50% их мирового запаса. Распаханные земли 
составляют около 85% от площади степей и 
лесостепей и занимают порядка 35 млн. га. 
Уже испорчено 60% черноземов, ежегодно 
теряется 100 тыс. га плодородных земель. 
Почти 50% урожая сельскохозяйственных 
культур выращиваются на почвах, обработан-
ных химикатами, удобрениями и ядохимика-
тами. В Украине накоплено 12 тыс. т непри-
годных и запрещенных для использования 
пестицидов. Большой вред почвам Украины 
нанесла необоснованная мелиорация. Почти 
50 тыс. га пахотных земель подтоплены, 
3,7 млн. га земли находятся в Чернобыльской 
зоне. Если обобщить все изменения, то 22% 
территории Украины можно характеризовать, 
как сильно и очень сильно пораженные и 
непригодные для полного использования [5].

Государственная собственность на сред-
ства производства, политика бесплатного 
природопользования, приоритет коллектив-
ных интересов над личными в советской эко-
номике, в свою очередь, привели к гипертро-
фированному отношению к общественной 
собственности. Собственность государства 
Украина и природных ресурсов, как ни пара-
доксально, воспринимается украинцами как 
«ничья». Сегодня принято говорить разбаза-
ривании, разворовывании государственной 
собственности чиновниками более высокого 
ранга, но ситуация остается аналогичной и на 
микроуровне. Проблемой и тормозом разви-
тия экономики является мотивация украинцев 
и украинских политиков прежде всего к стрем-
лению к собственной выгоде: собственные 
интересы намного выше интересов страны. 

Но тормозит экономику не только обилие 
чернозёмов или других природных ресурсов. 
Проблема Украины сегодня состоит в том, 
чтобы не превратиться в экспортёра ресур-
сов. Как известно, еще первой экономической 
школой меркантилизма (позднего мерканти-
лизма: вторая половина XVI – вторая поло-
вина XVII вв.) были сформулированы основ-

ные мировоззренческие принципы богатства 
государства: импорт дешевого сырья и экс-
порт дорогой (с высокой долей добавленной 
стоимости) готовой продукции. 

По итогам первого квартала 2016 г. доля 
АПК в общей структуре экспорта выросла 
до 43% – такие данные обнародовала Госу-
дарственная фискальная служба. В 2015 г. 
этот показатель был около 40%. Через год-
два, если нынешняя тенденция сохранится, 
половину всего, что Украина будет экс-
портировать – будет выращено на земле. 
В 2015 г. аграрии получили рекордную сумму 
чистой прибыли – 89,5 млрд. грн. (в 2014 г. – 
35,3 млрд. грн). В долларовом эквиваленте 
чистая прибыль составила 4,1 млрд. долл. 
(в 2014 г. – 3 млрд.). Согласно данным Госком-
стата, объем производства валовой продук-
ции сельского хозяйства Украины в 2015 г. 
составил 239,6 млрд. грн. (-4,8% к 2014 г.). По 
прогнозам Национального научного центра 
«Институт аграрной экономики», в 2016 г. объ-
емы производства превысят прошлогодние 
показатели на 0,5% и составят 240,8 млрд. грн. 
в постоянных ценах 2010 г. Сейчас агрохол-
динги производят пятую часть всей сельско-
хозяйственной продукции, и с каждым годом 
их доля растет. Аграрное лобби за последние 
пять лет также стало реальной силой в укра-
инской политике. Собственники агрохолдин-
гов уже начинают приобретать такой же вес, 
как и владельцы больших финансово-про-
мышленных групп [6].

В истории экономики есть немало приме-
ров государств, которым «сырьевая ловушка» 
помешала достичь успеха, и тех, которые 
смогли измениться и уйти от сырьевой зави-
симости и стать богатыми. 

Учитывая рассмотренные характерные 
черты экономической ментальности укра-
инцев и экономическую ситуацию в стране, 
наиболее поучительным становится пример 
Польши (Речи Посполитой) как аграрной дер-
жавы XVII – первой половины XVIII вв., когда 
магнаты и шляхта, сконцентрировав в своих 
руках экономическую и, соответственно, поли-
тическую власть, блокировали модернизацию 
страны. Для сохранения своего положения 
шляхта добивалась усиления архаичной пан-
щины, активно используя зависимое от нее 
судопроизводство. Так, доля крупных вла-
дений (более 500 ланов) в XV в. составляла 
15,3%, в XVII в. – 30,7%, а в первой половине 
XVIII в. – уже 41,9%. Но во второй половине 
XVII в. происходит падение экспорта. В 1700–
1719 гг. из Польши ежегодно вывозится едва 
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20 тыс. лаштов хлеба, вывоз промышленных 
изделий практически прекратился. Если экс-
порт составлял ежегодно 35 млн. злотых, то 
импорт – до 45 млн. злотых. Из них 15 млн. 
составляли закупки вина, около 18 млн. – пря-
ности и предметы роскоши. За это время вокруг 
Польши возникли мощные централизованные 
государства, столкновение с которыми закон-
чилось разделом олигархической страны.

В аспекте этических норм и норм права 
существенно то, что этические нормы в раз-
ных сообществах могут отличаться в гораздо 
большей степени, чем нормы права, что, в 
свою очередь, формирует этику бизнеса. 
Европейская, западная цивилизация нача-
лась с Dura leх, est leх! (Закон суров, но это 
закон!), т. е. соответствующий закон (правило, 
инструкция) как четкое указание на все слу-
чаи жизни. И Промышленная революция в 
Англии, началась не только с изобретения 
машин, а с установления и принятия обя-
зательных для всех законов. В Азии этика 
ситуационная, определяющаяся обстоятель-
ствами: поступать надо так, как выгодно. Во 
многих азиатских странах без взяток (тракту-
ется как благодарность), подарков, личного 
расположения и знакомств ведение бизнеса 
невозможно. 

Истоками «азиатской» этики в украинской 
ментальности и основой современной кор-
рупции в советской «экономике дефицита» 
был «блат», приучивший людей платить за 
все и договариваться. Отчасти этим можно 
объяснить тот факт, что сегодня так сложно 
в Украине проходят антикоррупционные 
реформы. Наследием социализма в этике 
бизнеса стали непоследовательность, нена-
дежность, стремление получить все и сразу, а 

также представление о бизнесе как о возмож-
ности без инвестиций заработать быстро и 
много денег. Тем не менее, практика ведения 
бизнеса заставляет проявиться такой нацио-
нальной черте, как хозяйственность: визитной 
карточкой становится репутация (история) 
фирмы (предприятия), соблюдение условий 
договоров, продажи с условием отсрочки пла-
тежа или покупки с залогом и т. д. 

Следует отметить, что, взяв курс на евро 
интеграцию, украинцы воспринимают только 
высокий уровень жизни европейцев. Но ведь 
каждая из стран Европы за последние более 
чем триста лет прошла свой собственный, 
сложный процесс эволюции, что также отраз-
илось в их ментальности, которая формиро-
валась и видоизменялась в ходе буржуазного 
развития европейского общества. Очевидно, 
что на пути экономических преобразований 
каждой стране, в том числе и Украине, при-
ходится идти своим собственным неповтори-
мым путем. 

Выводы из этого исследования. Рас-
смотрев некоторые из факторов, влияющих 
на формирование экономической ментально-
сти украинцев, следует отметить, что основой 
экономического благосостояния любого госу-
дарства является формирование основных 
экономических институтов, однако каждой 
стране суждено найти экономические харак-
теристики, присущие лишь ей и зависящие 
от его истории, географического положе-
ния, ресурсов и традиций. Поэтому для про-
ведения успешных экономических реформ 
среди множественных и нередко противоре-
чивых ментальных стереотипов необходимо 
выбрать те, на которые может опереться 
реформаторская политика.
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У статті проаналізовано сутність феномену безробіття. Визначено основні чинники формування та наве-
дені позитивні та негативні наслідки даного явища. Проведено аналіз рівня безробіття в Україні. Вносяться 
пропозиції стосовно основних шляхів вирішення проблеми безробіття та цілеспрямованості активного підви-
щення рівня зайнятості населення України.

Ключові слова: безробіття, робоча сила, макроекономічна проблема, ринок праці, мобільність, зайнятість.

Полуяктова О.В. ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ
В статье проанализирована сущность феномена безработицы. Определены основные факторы фор-

мирования и приведены положительные и отрицательные последствия данного явления. Проведен анализ 
уровня безработицы в Украине. Вносятся предложения по основным путям решения проблемы безработицы 
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Постановка проблеми. Безробіття є 
невід’ємною складовою ринкової економіки, 
одним із негативних наслідків самої природи 
ринку, результатом дії його головного закону – 
попиту і пропозиції. Усі країни світу прикла-
дають багато зусиль для подолання даного 
явища, але жодній ще не вдалося ліквідувати 
його повністю. Тому безробіття є централь-
ною соціальною проблемою сучасного сус-
пільства.

Загалом, феномен безробіття – найбільш 
гостра проблема, з якою стикається населення 
України. Причиною такого розповсюдженого 
явища є неефективність використання робо-
чої сили у минулому і відсутність економічних 
умов, які б дали змогу людям застосовувати 
свої навички у продуктивній роботі за при-
стойну плату. Саме тому це явище являється 
як економічною, так і соціальною проблемою 
[2, с. 49]. Безробіття у нашій країні набуло 
масового характеру і складає реальну загрозу 
для державного та суспільного благополуччя.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сутність процесів безробіття активно 
досліджуються в працях як зарубіжних, так 
і вітчизняних науковців. Серед вітчизняних 
учених, які зробили свій вклад у дослідження 

даної тематики стали: А. Бабаскін, Я. Безугла, 
П. Василенко, В. Венедиктов, С. Дріжчана, 
В. Жернаков, С. Іванов, Г. Кондратьєв, О. Маг-
ницька та ін.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є оцінка сучасного стану без-
робіття в Україні та аналіз основних причин 
виникнення даного явища.

Виклад основного матеріалу. Безробіття 
є макроекономічною проблемою, яку фор-
мують такі чинники: 1) структурні зрушення 
в економіці, що призводять до масштабних 
змін у структурі й кількості попиту на робочу 
силу; 2) зниження темпів економічного розви-
тку спричиняє зменшення кількості робочих 
місць, порушення збалансованості кількості 
працівників і кількості робочих місць; 3) недо-
статній сукупний попит; 4) інфляція викликає 
скорочення капітальних вкладень, зниження 
реальних доходів населення, що викликає 
збільшення пропозиції зі зменшенням попиту 
на робочу силу; 5) співвідношення цін на фак-
тори виробництва, яке веде до переважання 
працездатних технологій; 6) сезонні коливання 
виробництва, що викликають зміни у попиті на 
робочу силу; 7) науково-технічний прогрес, що 
збільшує диспропорції між попитом і пропози-
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цією робочої сили [3, с. 107]. А це означає, що 
в міру розвитку технічного прогресу, відносна 
потреба в робочій силі зменшується.

Безробіття не може бути доцільним ні в 
економічному, ні в соціальному плані, оскільки 
його зростання створює цілий комплекс про-
блем: скорочується купівельна спроможність 
населення, бюджет втрачає платників подат-
ків, підприємство – персонал. Зростають 
ризик соціального напруження, додаткові 
витрати на підтримку безробітних. Створення 
в Україні цивілізованого ринку праці, який би 
дозволяв громадянину оперативно знайти 
необхідну роботу з умовами праці, що відпо-
відають вимогам безпеки й гігієни, з гідною 
заробітною платою, а роботодавцю – праців-
ників необхідної кваліфікації, можливе тільки 
за наявності ефективної системи працевла-
штування [2, с. 49].

Виникнення безробіття тягне за собою 
такі наслідки: посилення соціальної напруги; 
зростання кількості психічних захворювань; 
посилення соціальної диференціації; заго-
стрення криміногенної ситуації; падіння тру-
дової активності; скорочення податкових над-
ходжень; зменшення ВНП; падіння життєвого 
рівня населення; зростання витрат на допо-
моги безробітнім.

 Попри всі негативні наслідки, безробіття 
має й позитивні свої сторони: підвищення соці-
альної цінності робочого місця; збільшення 
особистого вільного часу та свободи вибору 
місця роботи; зростання соціальної значи-

мості й цінності праці; зростання конкуренції 
між працівниками; стимулювання підвищення 
інтенсивності і продуктивності праці; можли-
вість для безробітного використати перерву 
в зайнятості для перенавчання,підвищення 
рівня освіти [1, с. 2].

Значної шкоди Україні завдала світова 
фінансова криза (2008 рік). Найбільшого ско-
рочення зайнятості на початку кризи зазнали 
такі сектори, як промисловість та будівни-
цтво. В Україні кількість офіційно зареєстро-
ваних безробітних у 2008 році становила 
всього – близько 876,2, у 2009 році – 542,8, 
у 2010 році – 564,0 тис. безробітних, а у 
2013 році: всього – 501,4 тис. Отже протягом 
2008–2013 рр. безробіття в Україні поступово 
зменшується [5, с. 753].

Рівень безробіття визначають за методо-
логією міжнародної організації праці (МОП) як 
співвідношення чисельності безробітних віком 
15-70 років до економічно активного насе-
лення (робочої сили) означеного віку. Окрім 
того, згідно з методикою, в Україні визнача-
ють також рівень зареєстрованого безробіття 
як співвідношення чисельності безробітних, 
зареєстрованих у державній службі зайня-
тості, до середньорічної чисельності працез-
датного населення [3, с. 107].

Зростання рівня безробіття у 2014 році 
відбулося в усіх регіонах. Найнижчий рівень 
безробіття спостерігався у місті Києві (6,5%), 
Одеській (6,5%) та Дніпропетровській (7,7%) 
областях, а найвищий у Житомирській та Чер-

Таблиця 1
Рівень безробіття в Україні з 2000 до 2014 рр. (кіл-ть населення в тис.)

Всього 
населення

Економічно 
активне 

населення
Зайняте 

населення
Безробітне 
населення*

Рівень 
безробіття

Зареєстрованих 
безробітних

2000 48923,2 21150,7 18520,7 2630,0 12,4% 1178,7
2001 48457,1 20893,6 18453,3 2440,3 11,7% 1063,2
2002 48003,5 20669,5 18540,9 2128,6 10,3% 1028,1
2003 47622,4 20618,1 18624,1 1994,0 9,7% 1024,2
2004 47280,8 20582,5 18694,3 1888,2 9,2% 975,5
2005 46929,5 20481,7 18886,5 1595,2 7,8% 891,9
2006 46646,0 20545,9 19032,2 1513,7 7,4% 784,5
2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9% 673,1
2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6,9% 596,0
2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6% 693,1
2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1
2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3
2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7
2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6
2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6

Джерело: [6. http://index.minfin.com.ua/]
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нігівській областях (по 10,9%), Полтавській 
та Кіровоградській областях (по 10,5%), Тер-
нопільській, Рівненській та Луганській облас-
тях (по 10,4%), Вінницькій (10,3%), Донецькій 
(10,2%) областях. Серед безробітних понад 
40% становили особи віком від 15 до 29 років, 
кожен п’ятий безробітний – у віці від 40 до 
49 років, кожен четвертий – від 30 до 39 років.

Кількість безробітних, зареєстрованих 
в центрах зайнятості, станом на 1 березня 
2015 року становила 523,1 тис. осіб, що на 
1,4% більше, ніж на відповідну дату мину-
лого року. Зростання кількості зареєстрованих 
безробітних відбулося у більшості регіонів [7].

За інформацією Державної служби ста-
тистики, в Україні рівень безробіття протя-
гом минулого року піднявся до найвищих 
показників. А вже на початку січня ці показ-
ники знову збільшилися. Станом на 1 січня 
2016 року кількість людей, що не працює, ста-
новила 490,8 тисячі осіб. Дані наведено без 
урахування тимчасово окупованої території 
АР Крим, міста Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції [7].

Тим часом експерти кажуть, що Україна 
зараз у глибокій депресії. Лише аби вибратись 
із неї та повернутись до показників докризо-
вого 2013-го потрібно щонайменше 7 років. 
Тож українцям варто готуватися до безро-
біття. Воно може сягнути навіть 50%.

 Вважаємо, що позитивна тенденція рівня 
безробіття в Україні є дуже далекою від реаль-
ності, оскільки існує багато проблем щодо ста-
тистики безробіття в Україні, які не дозволяють 
об’єктивно оцінювати реалії безробіття в Укра-
їні: статистика не враховую часткову зайня-
тість, неможливо врахувати осіб, які втратили 
«надію на працю» і не стоять на обліку в службі 
зайнятості, ті хто примусово знаходяться у від-
пустках з ініціативи адміністрації, вважаються 
зайнятими, а також неправдива інформація з 
боку безробітних [5, с. 753].

 При цьому статистика не враховує, що 
саме через відсутність роботи близько 7 млн 
наших співвітчизників виїхали за кордон на 
заробітки. Не включається до складу без-
робітних ні 2 млн селян, які живуть лише із 
присадибного господарства, ні тих, котрі пра-
цюють на «чверть ставки», ні тих, хто мають 
тимчасові підробітки [2, с. 50].

На ринку праці України також можна виді-
лити таку актуальну проблему, як проблема 
конкурентоспроможності національного ринку 
праці. Сучасний стан розвитку економіки Укра-
їни характеризується трансформаційними 
процесами і позитивний результат таких пере-

творень не може бути досягнутий без виходу 
на якісно новий рівень кваліфікації робочої 
сили та її конкурентоспроможності. Система 
забезпеченості кадрами має гнучко реагувати 
на зміни потреб виробництва, що виявля-
ються на ринку праці. Але відсутність комп-
лексного системного підходу до потреб кадро-
вого забезпечення виробничої сфери як на 
загальнодержавному, так і на регіональному 
рівні призвела до зростання невідповідності 
між потребою у кваліфікованих кадрах і фак-
тичною професійно-кваліфікаційною структу-
рою пропозиції робочої сили. На сьогодні в 
Україні прослідковується тенденція невідпо-
відності кількості безробітних, зареєстрова-
них у державній службі зайнятості, кількості 
найнятих робітників, які скористалися послу-
гами служби зайнятості, та потребі у робочій 
силі [2, с. 50].

Гострою на сьогодні є проблема високої 
частки безробітних з вищою освітою в Укра-
їні. Так як виникає питання про раціональ-
ність державної політики щодо фінансування 
навчання такої великої кількості місць для 
різних спеціальностей у системі вищої освіти. 
Останнім часом також постійно загострю-
ється ситуація з зайнятістю молоді в Укра-
їні. Питома вага молоді у загальній кількості 
безробітних досягла 30%. Молодь становить 
окрему частину ринку праці і розвивається не 
так як увесь ринок. З одного боку, вік сприяє 
високій мобільності, відкритості, сміливості у 
зміні та пошуку роботи. З іншого, молоді не 
вистачає відповідного досвіду, щоб бути кон-
курентоспроможними на ринку праці [2, с. 51]. 
«Серед молоді безробіття буде 30-50%, у 
зв’язку з цим, звісно, посилиться еміграція 
через економічні причини. Тобто ті, хто може 
втекти, – втечуть. Не через війну, а в пошуках 
роботи», — каже експерт фінансового ринку 
Ерік Найман.

Також актуальною проблемою на ринку 
праці України, є проблема мобільності робо-
чої сили. Трансформаційні економічні пере-
творення в Україні створили можливості для 
появи нових умов та видів мобільності робо-
чої сили. Безпосередньою причиною трудо-
вих переміщень у кожному окремому випадку 
є невідповідність інтересів і вимог працівника 
конкретному робочому місцю, а на макроеко-
номічному рівні невідповідність між наявним 
розподілом робочих місць і потребами моделі 
соціально-економічного розвитку [5, с. 755].

Основні шляхи вирішення проблем без-
робіття мають включати цілу низку заходів, 
зокрема:
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– приведення законодавства України у 
відповідність до міжнародних норм і принци-
пів;

– запровадження механізмів захисту вну-
трішнього ринку праці;

– реалізацію Державної та регіональних 
програм зайнятості;

– сприяння стабільній діяльності страте-
гічно важливих підприємств;

– зниження податків для підприємств за 
умови збереження робочих місць (для ком-
пенсування витрат на прийом нових працівни-
ків);

– забезпечення збереження ефективно 
функціонуючих робочих місць та створення 
нових;

– створення сприятливих умов для розви-
тку малого бізнесу та підприємницької діяль-
ності безробітних

– надання державою пільгових кредитів 
для виплати зарплати додатково зайнятим на 
виробництві, які за розміром будуть дорівню-
вати зарплаті;

– легалізацію тіньової зайнятості [4, с. 107].
Запорукою вирішення проблеми безробіття 

в Україні є розробка і реалізація широкого 
комплексу відповідних заходів, насамперед, 
у соціально-трудовій сфері. Варто посилити 
увагу щодо оновлення та підвищення техніч-
ного рівня робочих місць, зокрема, для того, 
щоб кожне з них забезпечувало зайнятому 
прожитковий мінімум і подальше зростання 
заробітної плати (з урахуванням інфляції). 
Це дозволить привести заробітну плату у 
відповідність з продуктивністю праці, ліквіду-
вати фіктивні робочі місця, зменшити прихо-
ване безробіття [4, с. 107]. Цікавим фактом 
є те, що найвища середньомісячна зарплата 
в Україні за січень-листопад 2015 року була 
у сфері авіатранспорту і становила 18 тисяч 
191 гривню. Про це свідчать зведені дані Дер-
жавної служби статистики України. Не біду-
вали цього року також працівники у сферах 
фінансової та страхової діяльності (8499 грн), 
інформації і телекомунікації (7047 грн). Най-
нижчий рівень зарплат 2015 року – у сфері 
освіти (3038 грн за місяць), тимчасового роз-
міщення та організації харчування (2749 грн 
за місяць) та охорони здоров’я (2742 грн за 
місяць) [8].

Сукупність цих заходів дасть можливість 
проаналізувати виконання регіональних про-
грам, зробити міжрегіональні порівняння, 
розрахувати витрати Фонду зайнятості на 
конкретні напрями державної політики зайня-
тості. Водночас державним органам влади 

необхідно якомога скоріше створити відпо-
відну правову базу з метою захисту прав 
наших громадян – заробітчан за кордоном  
[5, с. 755]. На жаль, на сьогоднішній день наша 
держава відома у світі як джерело постачання 
дешевої робочої сили. Але трудову міграцію 
українців скоріше можна назвати вимушеною.

Важко навіть уявити, скільки б ще україн-
ців виїхало на заробітки, якби не існувало нія-
ких обмежень на шляху вимушеної трудової 
міграції, адже згідно із соціологічними опиту-
ваннями, кожний третій економічно активний 
громадянин України висловив бажання пода-
тися на заробітки до країн близького та дале-
кого зарубіжжя [9, с. 168].

Вважаємо за доцільне наголосити, що зна-
чний час відсутності роботи, а також зневіра 
знайти роботу призводять до того, що деякі 
люди по суті втрачають кваліфікацію і навіть 
бажання регулярно працювати. Ступінь нега-
тивного впливу безробіття на стан у країні 
залежить від конкретних параметрів еконо-
мічної ситуації. У результаті чого безробіття 
викликає такі негативні наслідки:

– масова дискваліфікація;
– посилення соціальної напруженості;
– зниження трудової активності;
– знецінення наслідків навчання;
– скорочення обсягів виробництва вало-

вого національного продукту;
– зростання витрат на соціальну допомогу 

безробітним;
– зниження податкових надходжень до 

державного бюджету [2, с. 51].
Регулювання зайнятості на рівні держави 

являє собою процес впливу на трудову сферу 
для досягнення цілей. Такими суб’єктами в 
Україні виступають: Міністерство праці та соці-
альної політики України, Державна служба 
зайнятості, міністерства й відомства України, 
регіональні органи виконавчої влади, проф-
спілки, Український союз промисловців і під-
приємців, включаючи регіональні підрозділи. 
Поряд з державними структурами зайнятості 
в Україні дедалі більшого розвитку набувають 
приватні агентства зайнятості. З метою вдо-
сконалення структури зайнятості необхідно 
вирішити такі завдання: боротьба з молодіж-
ним безробіттям; подолання регіональної 
диференціації в рівнях зайнятості; допомога 
безробітним, що не мали роботи протягом 
тривалого періоду часу. На державному рівні 
має бути створений регуляторний комітет з 
контролю за проведенням заходів у сфері 
зайнятості по регіонах. Окремим напрямом 
діяльності регуляторного комітету повинно 
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стати усунення кризового становища регіонів 
у сфері зайнятості [4, с. 107].

Висновки з цього дослідження. Ана-
лізуючи сучасний стан безробіття, визна-
чено, що проблема безробіття є ключовим 
питанням у ринковій економіці, і якщо його 
не вирішувати, то неможливо налагодити 
ефективну діяльність економіки і рівень без-
робіття буде зростати. Можна виділити осно-
вні напрями його подолання: підвищення 
добробуту за рахунок особистого трудового 
внеску, підприємництва та ділової активності; 
надання відповідної допомоги по безробіттю, 
збереження робочих місць та перепідготовка 
осіб, які втратили роботу; проведення ґрун-
товної пенсійної реформи; сприяння всебіч-
ному державному захисту інтелектуального 
потенціалу суспільства; проведення спеці-
альних ярмарків праці для навчальних закла-
дів з метою працевлаштування випускників; 
розширення досвіду організації зустрічей із 
роботодавцями та колишніми безробітними, 
які успішно знайшли роботу чи заснували 
власний бізнес; посилення координації 
міжнародної діяльності в частині інформа-
ційного обміну з питань зайнятості; забез-
печення стабільного фінансування та дер-
жавної підтримки розвитку духовної сфери, 
освіти, науки і культури [5, с. 755]. Пожвав-

лення економічної діяльності, збільшення 
обсягів інвестиційних вкладень у розвиток 
малого підприємництва позитивно вплива-
тимуть на створення нових робочих місць 
і сприятимуть зростанню рівня зайнятості 
населення. Більш ефективному викорис-
танню наявних та створенню додаткових 
робочих місць сприятиме впровадження 
нового для України стандарту – мінімальної 
погодинної заробітної плати. Матиме пози-
тивний вплив стратегія формування дер-
жавного замовлення на підготовку кадрів 
для галузей економіки [1, с. 3].

Отже, для вирішення проблем безробіття 
треба докорінно змінювати політику зайня-
тості. Не можна сьогодні пасивно стримувати 
безробіття. Тільки цілеспрямоване активне 
підвищення рівня зайнятості населення на 
діючих і на знову створюваних високоефек-
тивних робочих місцях допоможе вивести 
економіку з глухого кута, дати простір розви-
тку ринкових і соціальних перспектив. Тому 
дослідження цього

 питання є основним у пошуку шляхів поліп-
шення подолання безробіття. Необхідністю 
сьогодення є залучення більше молоді, так 
як саме вона володіє новітніми технологіями 
на сучасному рівні; має завжди цікаві ідеї, які 
зможуть підняти економіку на новий рівень.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Горяча О.Б Проблеми безробіття в Україні // Чернівці, БДФА. Nauka.Zinet.info/ Інтелект-портал.
2. Лисюк О.С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України // Збірник наукових праць 

ВНАУ. – 2012. – № 4(70). – С. 48-53.
3. Семенова К.Д. Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні // Вісник соціально-еко-

номічних досліджень. – 2012. – № 1(44). – С. 106-111.
4. Мельничук Л. С. Основні проблеми зайнятості населення України // Наукові праці Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» Серія: Економіка. – 
2012. – Т. 189, № 177. – С. 105-108.

5. Ярорва Л.Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання // Глобальні та національні 
проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. Електронне нау-
кове фахове видання. – № 10, 2016. – С. 752-755.

6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua.
7. Офіційний сайт державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.dcz.gov.ua.
8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molbuk.ua/ukraine/.
9. Іляницька О.В. Проблеми безробіття і трудова міграція українців // Актуальні проблеми економіки. – 

2005. – № 8(50). – С. 167-172.



36

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

© Табінський В.А., Сімон А.П., Стасюк А.В.

ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А
 Т

ЕО
РІ

Я
 Т

А
 І

СТ
О

РІ
Я

 Е
КО

Н
О

М
ІЧ

Н
О

Ї 
Д

УМ
КИ

УДК 334.012.64

Деякі аспекти розвитку малого підприємництва в Україні
 

Табінський В.А.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економічної теорії
Університету митної справи та фінансів

Сімон А.П., Стасюк А.В.
студенти

Університету митної справи та фінансів

У статті розглядаються проблеми розвитку малого бізнесу в Україні, аналіз його фінансування. Також було 
проаналізовано основні економічні показники, які супроводжують діяльність малих підприємств. У результаті 
дослідження запропоновано шляхи подолання даних проблем, які покращать роботу суб’єктів малого бізнесу.
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В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в Украине, анализ його функционирова-
ния. Также были проанализированы основные экономические показатели, сопровождающие деятельность 
малых предприятий. В результате исследования предложены пути преодоления данных проблем, которые 
улучшат работу субъектов малого бизнеса.
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Tabinsky V.A., Simon A.P., Stasiuk A.V. SOME ASPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPEMENT IN UKRAINE
This article discuss the problems of small business, the analysis of financing in Ukraine. It was also analyzes 

the main economic indicators that accompany the activities of small businesses. The study suggested ways to 
overcome these problems, which enhance the work of small businesses.

Keywords: small business, state regulation, financing, crediting, state supporting.

Постановка проблеми. Мале підприєм-
ництво відіграє значну роль в економіці Укра-
їні, оскільки його розвиток впливає на еко-
номічне зростання, стимулює прискорення 
науково технічного прогресу, сприяє напо-
внення ринку товарами необхідної якості та 
забезпечує зайнятість вивільнених праців-
ників. Також однією з головних проблем, що 
перешкоджають розвитку малого підприєм-
ництва в Україні, є недостатність фінансу-
вання з боку держави. Отже, дана проблема 
є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання малого підприємництва 
висвітлено в працях таких провідних науков-
ців, як: З.С. Варналій, Л.І. Воротіна, Л.А. Колес-
нікова, які акцентують свою увагу на різних 
підходах до вирішення проблем розвитку 
малих підприємств. Дослідження малого під-
приємництва, його місця та ролі в економіці є 
об’єктом уваги таких науковців, як: Т. Кондра-
тюк, О. Кужель, В. Ляшенко, О. Мазур, І. Миха-
сюк, В. Сизоненко, С. Соболь, В. Ткаченко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У силу постійних змін та 
у зв’язку із тим, що мале підприємництво має 
значний вплив на економічні процеси, постає 
необхідність кожного року досліджувати мале 
підприємництво в Україні, а також проводити 
опитування серед підприємців.

Метою статті є аналіз функціонування, 
визначення потенційних джерел фінансу-
вання малих підприємств в Україні та окрес-
лення першочергових заходів з подолання 
вищезазначених проблем.

Виклад основного матеріалу. Процві-
тання будь-якої країни потребує максималь-
ної зайнятості працездатного населення і 
стабільного економічного розвитку, сприяючи 
розвитку соціальної сфери та економіки без-
посередньо. Розвиток малого підприємництва 
є одним із найпріоритетних напрямів розвитку 
економіки. В економічно-розвинених держа-
вах саме малі підприємства є основним «стов-
пом» економіки. Згідно зі ст.63 Господарського 
кодексу України, малими (незалежно від 



37

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

форми власності) визнаються підприємства, 
в яких середньооблікова чисельність працюю-
чих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 
50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за цей період не пере-
вищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам 
євро за середньорічним курсом Національ-
ного банку України щодо гривні [1].

Україна як самостійна, незалежна держава 
гарантує нині всім підприємцям (незалежно від 
обраних ними організаційних форм підприєм-
ницької діяльності) рівні права і створює одна-
кові можливості для функціонування, доступу 
до матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, інформаційних, природних та інших 
ресурсів за умови виконання робіт і поставок 
для державних потреб. Державна підтримка 
бізнесу здійснюється на основі Закону Укра-
їни «Про державну підтримку і розвиток малих 
та середніх підприємств в Україні», в якому 
зазначається, що з метою створення сприят-
ливих організаційних та економічних умов для 
розвитку підприємництва держава повинна 
надати належну підтримку [2].

Усім підприємствам для свого існування 
і розвитку потрібен капітал, який забезпечу-
ється шляхом фінансування. Внутрішніми 
джерелами фінансування є: 1) прибутки; 2) 
продаж ліквідних активів; 3) скорочення обо-
ротного капіталу; 4) кредити від постачальни-
ків; 5) дебіторська заборгованість; 6) аморти-
заційні відрахування. Зовнішніми джерелами 
фінансування малих підприємств можуть бути 
комерційні банки, небанківські фінансові уста-
нови (страхові компанії, довірчі товариства, 
інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пен-
сійні фонди), приватні фірми, урядові і регіо-
нальні програми, продаж акцій, кошти родичів 
і друзів та ін. [3].

Одним із шляхів виходу із кризи малого 
підприємництва є кредитування даної сфери. 
Але внаслідок кризи в банків виникла про-
блема ліквідності, що спричинила зростання 
відсоткових ставок. Високі відсоткові ставки 
за кредит, обов’язкова вимога застави, вар-
тість якої значно перевищує суму кредиту, 
практично унеможливлюють доступність 
кредитних ресурсів для тих суб’єктів малого 
підприємництва, які започатковують свою 
справу [4].

За даними Державного комітету статистики 
України станом на 01.01.2015 в Україні налічу-
валося 341001 суб’єкт господарювання, з яких 
324598 суб’єктів малого підприємництва, а це 
95,2% від загальної кількості усіх підприємств. 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Кількість підприємств  
станом на 01.01.2015 р.

Станом на 01.01.2015 переважна кількість 
малих підприємств України зосереджена в 
Дніпропетровській (24821 од.), Харківській 
(23724 од.), Одеській (23048 од.), Львівській 
(17718 од.) та Київській (16868 од.) областях. 
Найменші кількісні показники демонструють 
Волинська (5212 од.) , Рівненська (4898 од.), 
Тернопільська (4871 од.) та Чернівецька 
(3897 од.) області.[7]

У розрізі економічних видів діяльності прі-
оритетними сферами суб’єктів малого підпри-
ємництва залишаються оптова та роздрібна 
торгівля, питома вага в загальному обсязі 
яких складає 31%. Значно меншими є показ-
ники промисловості (12%), сільського, лісо-
вого та рибного господарства (15%), операцій 
з нерухомим майном, професійної, наукової 
та технічної діяльності (10%) (рис. 2).

 Рис. 2. Питома вага суб’єктів малого 
підприємництва станом на 01.01.2015 р.
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Як розвивався малий бізнес в Україні впро-
довж 2011–2014 років, ми зможемо розгля-
нути в нижченаведеній таблиці 1.

Дивлячись на дані цієї таблиці, ми бачимо, 
що більшість показників мають негативні 
характеристики. За підсумками 2014 року, в 
Україні кількість малих підприємств стано-
вить 324598 одиниця, або 115,1% до попе-
реднього року (2013 р. – 373809 одиниць). 
Кількість найманих працівників на малих під-
приємствах у відсотках від загальної кількості 
найманих; у 2011 р. – 26,1; 2012 р. – 25,7; 
2013 р. – 26, 2014 р. – 25,6 відсотків. Якщо 
порівнювати даний показник з 2013 роком, 
кількість зайнятих працівників в суб’єктах 
малого підприємництва зменшилась загалом 
на 16%. Разом із тим 2014 рік, можна охарак-
теризувати, як такий, в якому спостерігалось 
різке скорочення кількості працівників сфери 
малого підприємництва, враховуючи те, що 
даний показник у 2013 році скоротився на 2% 
порівняно з 2012 роком.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) 
малих підприємств станом на 01.01.2015 рік 
становив 705000,5 млн грн, а це 16,9% 
загальнонаціонального обсягу. 2014 рік можна 
охарактеризувати, як такий, в якому спостері-
галось підвищення обсягу реалізованої про-
дукції по малим підприємствам, враховуючи 
те, що за 2013 рік обсяг становив 16,5% до 
загальнонаціонального, за 2012 – 16%, а за 
2011 – 15,2%. Основну частку обсягу реалі-
зації малих підприємств становили підприєм-
ства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, про-
мислові, сільського, лісового та рибного гос-
подарства. 

Покращення ми бачимо по заробітній 
платі. Станом на 01.01.2015 середня заро-
бітна плата по малим підприємствам стано-
вить 3 151 грн. Порівнюючи з минулим роком 
показники зросли 10,2% (2013 – 2 829 грн). 

Але на даний показник нам не потрібно звер-
тати велику увагу тому, що цей показник, на 
нашу думку, зріс тільки за рахунок підвищення 
мінімальної заробітної плати в Україні. Отже, 
за 2014 рік, на жаль, малі підприємництва 
мають негативні показники.

У другому кварталі 2015 року було про-
ведене спеціальне опитування, що стосува-
лось питанням державної підтримки та оцінки 
діяльності державних органів. Вибірка вклю-
чає 114 малих підприємств (де працює до 
50 працівників).

На думку опитаних підприємців, основними 
напрямами державної політики для підтримки 
бізнесу мають бути інформування, дерегу-
ляція та розвиток електронного адміністру-
вання. Так, найважливішими інструментами 
у зазначеній сфері, згідно із думкою керівни-
ків підприємств, є створення інформаційного 
ресурсу про правила і умови ведення бізнесу 
та про зміни законодавства (69% опитуваних), 
зменшення кількості документів, необхідних 
для ведення підприємницької діяльності (59% 
) та переведення адміністративних послуг в 
електронний вигляд (43,6%).

Малі підприємства більшою мірою потре-
бують спрощення доступу до державних 
закупівель та державних гарантій за креди-
тами (по 44,7%), тобто залишаються більш 
залежними від державної політики у фінансо-
вій сфері. На важливості спрощення доступу 
малих підприємств до державних закупівель 
також наголошує 38,7% середніх підприємств. 
На необхідності пільгових умов для окремих 
галузей промисловості наголосили 59,4% 
опитаних підприємств, при цьому серед вели-
кого та середнього бізнесу частка тих, хто 
дотримується зазначеної точки зору більша 
(61,8% та 60,8% відповідно), ніж серед малого 
(50,9%). Цікаво, що 31% опитаних менеджерів 
не визначилися з відповіддю, і лише 9,6% вва-
жають, що пільги не потрібні [6].

Таблиця 1
Показники діяльності малих підприємств в Україні за 2011–2014 рр.

Показник Рік
2011 2012 2013 2014

Кількість підприємств у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць

77 76 82 76

Середня заробітна плата по малим 
підприємствах, грн 1 317 1 623 2 829 3 151

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9
Кількість найманих працівників, тис. осіб 2011,8 1951,6 1891,8 1583,0
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, 
послуг), млн грн 607782,4 672653,4 670258,5 705000,5
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Основними проблемами, що стримують 
розвиток малого підприємництва, є [5]:

– недосконалість системи оподаткування;
– нестабільність бюджетного фінансу-

вання регіональних програм підтримки малого 
підприємництва;

– нерозвиненість механізмів фінансово-
кредитної підтримки і страхування ризиків 
малих підприємств, відсутність механізмів 
самофінансування;

– обмеження доступу малих підприємств 
до виробничих потужностей і майна підпри-
ємств, що реструктуризуються;

– відсутність надійної соціальної захище-
ності і безпеки підприємців;

– організаційні проблеми взаємодії малого 
бізнесу з ринком і державними структурами;

– адміністративні бар’єри на шляху розви-
тку малого підприємництва.

Економіка України має великий потенціал 
економічного росту. Аби даний потенціал 
використати, дуже важливо, щоб ресурси, 
ризик та ініціатива були тісніше пов’язані між 
собою. Для України на сьогоднішній день осо-
бливо актуальним є розробка та реалізація 
обґрунтованої та ефективної державної полі-
тики підтримки розвитку малого бізнесу та 
стимулювання такої підприємницької діяль-
ності, що є основою економічного та соціаль-
ного благополуччя держави. Завдання нашої 
влади має базуватись на цілях, які збільшать 
кількість малих підприємств. Це все можна 
зробити, здійснивши такі кроки:

• створення відповідної нормативно-пра-
вової бази;

• впровадження спрощеної системи бухгал-
терського обліку та звітності малих підприємств;

• зробити єдину систему реєстрації та 
легалізації суб’єктів підприємництва;

• впровадити порядок кредитування 
малого підприємництва комерційними бан-
ками під гарантії бюджетних коштів;

• важливим фактором успішного розвитку 
малого підприємництва має бути відсутність 
протистояння великого бізнесу малому;

• ввести пільгове оподаткування прибутку 
комерційних банків, одержаного за рахунок 
кредитування малих підприємств.

Висновки з цього дослідження. Мале 
підприємництво є фундаментом для ринко-
вої економіки. Даний сектор створює необ-
хідну атмосферу конкуренції, здатний швидко 
реагувати на будь-які зміни ринкових умов, 
створювати додаткові робочі місця. Розви-
нутий сегмент малого бізнесу – це, перш за 
все, високий рівень сервісу та низькі ціни на 
товари і послуги для споживачів. Високий 
рівень конкуренції стимулює розвиток еконо-
міки і веде до зростання зарплат. А за рахунок 
високої інноваційної складової, притаманній 
малому бізнесу, розвиток даного сегменту 
повинен сприяти виводу економіки на якісно 
новий рівень. Аналіз стану та проблем розви-
тку малого бізнесу в Україні свідчить про те, 
що в подальшому розвиток малого бізнесу без 
активного та позитивного втручання держави 
може привести до згортання даного сектора 
економіки з відповідним загостренням еко-
номічних проблем та посиленням соціальної 
напруги. Отже, необхідність розвитку і дер-
жавної підтримки малого бізнесу в Україні є 
досить значною, і вирішальною. Таким чином, 
для ефективного розвитку малого підприєм-
ництва в Україні необхідно створити меха-
нізм ефективної взаємодії між державою та 
підприємницьким сектором. Його відсутність 
засвідчується тим, що малі підприємства ще 
не відіграють вагомої ролі в економіці України.
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Статтю присвячено діяльності транснаціональних корпорацій, які є невід’ємними учасниками інтеграцій-
них процесів у світовій економіці і найбільшими інвесторами на міжнародному інвестиційному ринку. Розгля-
нуто інвестиційну поведінку ТНК, яка, враховуючи чинник нестійкості, являє собою нову гнучку оперативну 
систему та набір стратегічних принципів, розроблених для сприяння сталому розвитку бізнесу.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, міжнародна діяльність, інвестиційна поведінка, інвестицій-
на діяльність, корпорація.

Бондарь Ю.А, Легинькова Н.И. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ТНК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Статья посвящена деятельности транснациональных корпораций, которые являются неотъемлемыми 
участниками интеграционных процессов в мировой экономике и крупнейшими инвесторами на международ-
ном инвестиционном рынке. Рассмотрено инвестиционное поведение ТНК, которая, учитывая фактор не-
устойчивости, представляет собой новую гибкую оперативную систему и набор стратегических принципов, 
разработанных для содействия устойчивому развитию бизнеса.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, международная деятельность, инвестиционное по-
ведение, инвестиционная деятельность, корпорация.

Bondar Y.A., Leginkova N.I. INVESTMENT STRATEGIES OF TNCS IN TERMS OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT

The article is devoted to the activities of transnational corporations, which are integral participants in the integra-
tion processes in the world economy and the largest investors at the international investment market. Examined the 
investment behaviour of TNCs, which, taking into account the factor of instability, represents a new, flexible operating 
system and set of strategic principles designed to facilitate sustainable business development.

Keywords: transnational corporations, international activity, investment behavior, investment activity, corporations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Транснаціональні корпорації (ТНК) 
відіграють важливу роль у світовій економіці 
та є важливою складовою частиною економіч-
ного розвитку багатьох країн світу. Особливо 
актуальним є дослідження інвестиційної 
поведінки діяльності ТНК в умовах форму-
вання сталого розвитку. Це пов’язано з тим, 
що забезпечення сприятливого інвестицій-
ного клімату у світовій економіці залишається 
питанням стратегічної важливості, від реалі-
зації якого залежать динаміка соціально-еко-
номічного розвитку та можливість модерніза-

ції національної економіки будь-якої країни. 
Саме інвестиційна поведінка ТНК як гнучка 
оперативна система сприяє сталому розвитку 
бізнесу та отриманню позитивних фінансових 
і соціальних результатів у довгостроковій пер-
спективі незалежно від економічних умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботах різних авторів, присвячених про-
блемам світового господарства, дослідження 
в області міжнародних інвестицій та міжна-
родного бізнесу зустрічається досить часто. 
Значний внесок у дослідження різних аспектів 
формування та діяльності ТНК зробили праці 
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Л. Руденко-Сударєвої [4], В. Оніщенко [4], 
Дж. Стігліца [7], Р. Крисюк [6], Дж. Каслионе 
[2], И. Адизес [1], М. Талеб [8] та ін.

Проте низка аспектів даної проблематики 
потребують подальшого поглибленого дослі-
дження, зокрема в аспекті інвестиційної пове-
дінки діяльності ТНК в умовах сталого розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою цієї статті є дослідження 
інвестиційної поведінки діяльності ТНК на ета-
пах формування сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інтенсивний рух міжнародних пото-
ків інвестиційних ресурсів за одночасного 
підсилення діяльності ТНК став вирішаль-
ним чинником пришвидшення й ущільнення 
циклічного розвитку. Відповідно, основним 
каталізатором зростання світового виробни-
цтва стають саме транснаціональні корпора-
ції. З одного боку, інвестиційна активність ТНК 
впливає на структуру економік країн-реципі-
єнтів як у вигляді прямих інвестицій, спільних 
підприємств, а також як зв'язки з місцевими 
фірмами, досвід та технології залежно від 
рівня інвестиційної відкритості країни та міри 
її використання. З іншого боку, через надмірну 
лібералізацію і слабку керованість провокує 
розвиток і поширення кризових явищ і турбу-
лентних станів світової економіки загалом та 
всіх її суб'єктів зокрема.

Зважаючи на циклічність розвитку гло-
бальних економічних процесів та міграцію 
потоків транснаціонального капіталу, виникає 
додаткова потреба у виявленні та науковому 
обґрунтуванні умов та чинників, що підсилю-
ють взаємозалежність цих процесів.

Одним із найгостріших питань, що знахо-
дяться в полі зору міжнародних компаній, є 
подолання проблем стримання розвитку під 
час загострення глобальної фінансової кризи. 
Хоча криза і вможливлює виявлення силь-
них бізнес-гравців та відсторонює слабших, 
створює нові можливості, коригуючи колишні 
звички, вивільняє на раніше стримулювальну 
енергію та нищить старі бізнес-моделі, є 
найсприятливішим періодом для втілення 
нових ідей, утім, водночас вона, без сумніву, 
є однією з головних ознак і символів глибо-
кого занепаду економіки. Тому з її настанням 
економісти всього світу намагаються спрог-
нозувати, з одного боку, сценарії та форми її 
розвитку, а з іншого – виявити тенденції мож-
ливих ринкових коливань і передбачити про-
цеси управління інвестиційними потоками [3].

Подолати кризу, надовго зберегти та закрі-
пити свої позиції на ринку в складних обста-

винах невизначеності, коли конкурентна 
боротьба стає дедалі жорсткішою, корпора-
ціям можуть допомогти нові креативні страте-
гії. Тим не менш, як показують у своїй праці 
Л. Руденко-Сударєва та В. Оніщенко, спираю-
чись на результати дослідження Roland Berger 
Strategy Consultants, для багатьох компаній 
зумовлена зовнішніми чинниками криза стала 
каталізатором, що вочевиднює внутрішні про-
блеми і помилки, вможливлює усвідомлення 
неминучих змін і виявлення нових можливос-
тей [4]. Для забезпечення майбутнього зрос-
тання потрібний цілісний підхід, який передба-
чає не тільки термінові заходи із забезпечення 
фінансової стабільності й операційної ефек-
тивності, а й розроблення стратегії розвитку, 
що вимагає рішучих і креативних дій із боку 
власників і менеджерів. Саме тому початко-
вим кроком на шляху змін має стати транс-
формація дизайну корпоративної системи 
управління міжнародними інвестиціями.

Як показує досвід компаній («Нотингем 
Хауз», КУА «Інеко-Інвест», Bain&Company, 
McKinsey, BCG, BIG, Bestlog, Roland Berger 
Strategy Consultants), діагностику системи 
управління можна здійснити різними ауди-
тами, кожен з яких поряд із перевагами виріз-
няється можливістю ризиків і вартістю самої 
процедури та виконується за індивідуальним 
сценарієм, кінцевим продуктом якого є звіт 
з описом поточного стану бізнесу компанії, 
переліками процесів, «вузьких місць», при-
чинно-наслідкових зв'язків і конкретних про-
позицій шляхів реалізації змін [4].

Зміни стратегічних орієнтирів корпорацій 
задля поліпшення їх продуктивності під час 
глобальних фінансових потрясінь важко про-
водити без руйнівних конфліктів, які супро-
воджують більшість спроб організаційних 
змін. Натомість в основі методології доктора  
Адізеса лежить такий принцип: усі організації 
як живі організми мають життєвий цикл, стадії 
якого виявляються мірою зростання і старіння 
в передбачених повторюваних шаблонах 
поведінки [1]. 

Одночасно сучасні тенденції розвитку між-
народного ринку підказують корпоративним 
менеджерам, як має мінятися використову-
ваний ними управлінський інструментарій в 
інвестиційному менеджменті.

Так, на думку Дж. Касліоне, який ствер-
джує, що бізнес, як сучасний авіалайнер: аби 
не збитися з наміченого курсу, необхідно бути 
готовим до зустрічі з турбулентністю [2], у 
тому числі непередбаченою. Компанії, керів-
ники яких розуміють і приймають «нову реаль-
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ність» (що, своєю чергою, активізує інстинкт 
виживання, дає змогу еволюціонувати і змі-
нитися), є сприйнятливішим до нових стра-
тегій поведінки, так званих Хаотікс-стратегій 
(diaotics). Використання таких стратегій веде 
до того, що чергова нестабільність із високою 
ймовірністю відкриє нові можливості. У діяль-
ності слабко підготовлених компаній, нездат-
них швидко переглянути свої стратегічні й опе-
раційні принципи, обов'язково виникне хаос, а 
всі вразливі місця виявляться незахищеними.

Дж. Касліоне зазначає, що нові можливості 
виникають, коли бізнес здатен робити чіткі і 
своєчасні дії запобіжного характеру, мобілізу-
вати свою організаційну структуру, щоб успішно 
протистояти умовам невизначеності та хаосу. 
Щоб нова реальність не заскочила керівників 
корпорацій зненацька, він рекомендує взяти 
на озброєння найсучасніші методи виявлення 
невизначеності та хаосу, а також виробити 
моделі поведінки на випадок її проявів [2].

Крім розроблення нового типу мислення, 
керівники компаній мають перестати покла-
датися на традиційну стратегію, зорієнтовану 
лише на два можливі сценарії економічного 
розвитку («зростання і спад»), безперервно 
адаптуючи нові стратегії до мінливих умов, 
або навіть відмовитися від них, коли цього 
вимагають обставини.

Насправді, головна проблема полягає в 
тому, що прийняття, адаптація та закріплення 
стратегій відбуваються в спокійні періоди, 
тож зрештою компанії виявляються негото-
вими до прояву невизначеності, коли вона 
настає. Модель управління, що враховує чин-
ник нестійкості, являє собою нову систему і 
набір стратегічних принципів, розроблених 
для сприяння бізнесу в процесі успішного 
переходу до «нової реальності» й отримання 
прибутку в довгостроковій перспективі неза-
лежно від економічних умов. Запропонована 
система Хаотікс-менеджменту має вісім осно-
вних компонентів: 1) розроблення системи 
раннього оповіщення; 2) побудова ключових 
сценаріїв і стратегій; 3) вибір пріоритетних 
сценаріїв і стратегій; 4) упровадження сис-
теми стратегічної поведінки, в основі якої 
лежить система управління, що враховує чин-
ник нестійкості; 5) впровадження стратегічних 
моделей поведінки, в основі яких лежить сис-
тема маркетингу, що враховує чинник нестій-
кості; 6) збільшення числа зацікавлених сто-
рін; 7) вирівнювання структури організації;  
8) скорочення періодів стратегічного плану-
вання та розроблення багатоваріантних сце-
наріїв розвитку економічної ситуації [2].

Професор Дж. Стігліц уважає, що й аме-
риканська економіка має враховувати зміни 
у світі, а також навчитися використовувати 
важелі регулювання і координації функціону-
вання ринків. Він наголошує: «Тепер нам дове-
деться провести реконструкцію суспільства, 
щоб досягти точнішого балансу між роллю 
держави та ринку. Вищий рівень такої збалан-
сованості може привести до ефективнішої і 
стабільнішої економіки. Багато американців 
жили і поки ще живуть у фантастичному світі, 
створеному в результаті легкого доступу до 
кредитів, але цього світу більше немає. Жили 
явно не за коштами» [7].

М. Креймер пропонує корпораціям вибу-
довувати свою діяльність за формулою 
«капіталізм для всіх» за умов, коли на нього 
наступають звідусіль, а бізнес дедалі час-
тіше називають головним чиновником соці-
альних, екологічних та економічних проблем, 
що процвітає за рахунок суспільства. На його 
думку, у бізнесі має запанувати «ідея спіль-
них цінностей, згідно з якою разом із вироб-
ництвом цінності одночасно створюється і 
необхідне суспільне благо: задовольняються 
його потреби або вирішуються його проблеми. 
Тобто спільні цінності – не те саме, що соці-
альна відповідальність. Благодійність і навіть 
сталий розвиток – новий шлях до економічних 
успіхів. Концепція спільних цінностей приведе 
до перевороту в діловому світогляді [5].

Як показала економічна криза 2007–
2009 рр., гостро постало питання про коорди-
націю національних інтересів у міжнародному 
масштабі.

Дослідницький центр Kauffman Foundation, 
вказує що за версією Fortune 500 близько 
половини компаній – агресивних бізнес-ліде-
рів (у тому числі FedEx, CNN і Microsoft) були 
засновані в періоди економічного спаду чи за 
часів зниження фондової кон‘юнктури, хоча 
не всі з них спромоглися швидко пристосо-
вуватись до ринку. Тобто деяким компаніям 
доцільно: 

1) використовувати агресивну стратегію 
для донесення своєї цінності; 

2) запропонувати новий продукт, який змі-
нить галузь чи вплине на конкурентні позиції 
компанії; 

3) реалізувати найефективніші маркетин-
гові програми [3].

Саме діяльність ТНК та їхніх підрозділів 
демонструє те, що вибір оптимальної інвес-
тиційної стратегії є критичним для успішної 
діяльності. Однак, як правило, малі підрозділи 
зазвичай використовують так званий метод 
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«органічного зростання», для якого харак-
терні: 

1) тестування нових інвестиційних бізнес-
ідей шляхом обережного експериментування; 

2) регулювання обсягу інвестування у 
виробництво наявним попитом; 

3) інвестиції у нові продукти та напрями 
бізнесу після отримання додаткового замов-
лення від наявних партнерів; 

4) поява інвестицій у нові напрями бізнесу 
зумовлюється наявністю незадіяних в осно-
вному бізнесі активів, зокрема нерухомості [3].

Однак шлях так званого «органічного зрос-
тання» має певні недоліки, зокрема, на від-
міну від формального стратегічного плану-
вання він оминає етап серйозного аналізу змін 
у зовнішньому середовищі та сильних і слаб-
ких сторін компанії і спирається переважно на 
інтуїтивне уявлення власників про тенденції 
розвитку ринків. З іншого боку, такий метод 
із поступовим нарощуванням потужностей та 
обережним освоєнням нових ринків, як пра-
вило, обходиться компанії та її власникам 
дорожче, оскільки, уникаючи значних інвес-
тиційних ризиків, компанія автоматично під-
вищує вартість капіталу, яким вона користу-
ється. Тому як альтернативу слід розглядати 
тактику «стрибка», яка передбачає приско-
рене освоєння інвестицій і швидку реалізацію 
поставлених завдань у плані розвитку. Порів-
няння альтернативних фінансових сценаріїв 
та оцінювання ризиків допоможе менеджерам 
компанії прийняти зважене рішення стосовно 
руху міжнародних інвестиційних ресурсів.

М. Портер [6] окреслив стратегію нішової 
спеціалізації поряд із двома іншими типовими 
стратегіями – цінового лідерства та продукто-
вої диференціації. Проте утілення стратегій 
цінового лідерства та продуктової диференці-
ації потребує значного інвестування та неаби-
яких масштабів ведення бізнесу, тому вони 
переважно притаманні великим ТНК. Водно-
час окрема спеціалізація може бути успішною 
і без залучення значного капіталу, якщо ком-
панія сконцентрується саме на її реалізації та 
вдало скористається своїми конкурентними 
перевагами: обслуговуванням певного сег-
мента ринку чи території; пропозицією спе-
цифічного вузького асортименту послуг своїм 
клієнтам за прийнятною, але дещо вищою від 
конкурентів ціною. Однак із приходом потуж-
них корпорацій найбільше постраждають ті 
ринки, на яких конкурентна перевага компанії 
є незначною. До найбільш конкурентовраз-
ливих продуктів варто застосувати політику 
«збирання вершків», тобто пропонувати їх 

за доволі високою ціною та інвестувати міні-
мальні ресурси в їх просування. Отримані 
завдяки цьому додаткові прибутки треба реін-
вестувати у виробництво та маркетинг добре 
захищених, унікальних пропозицій. Така 
політика вестиме до звуження інвестицій-
ного портфеля, що дасть змогу вивільнити та 
сконцентрувати ресурси компанії на тих про-
дуктах, які мають перспективу вижити за умов 
загострення конкурентної боротьби.

Слід зазначити, що в процесі побудови 
інвестиційних стратегій ТНК ураховують під-
ходи ризик-менеджменту, намагаються проти-
стояти енвайроментальним шокам, мінімізу-
вати фінансові втрати, виконують фінансовий 
аналіз чутливості ключових показників їхньої 
інвестиційної привабливості (чиста приведена 
вартість, внутрішня ставка дохідності, період 
окупності, точка беззбитковості), проекту-
ють майбутні сценарії розвитку, створюють 
складні моделі стрес-тестування, виконують 
інтегрований аналіз ризиків методом симуля-
цій Монте Карло тощо. Втім, за твердженням 
М. Талеба, 80% проектів не приводять до очі-
куваного результату. На його думку, необхідно 
отримувати користь від шоків і стресів за 
допомогою нової концепції – антикрихкості. На 
переконання вченого, антикрихкість – зовсім 
не те, що еластичність, гнучкість чи невраз-
ливість. Гнучке або еластичне протистоїть 
струсу і залишається незмінним; антикрихке, 
пройшовши випробування, стає кращим за 
колишнє [8].

Переосмисливши бізнес-модель, продукти 
і технології за принципами сталого розвитку, 
корпорації можуть знизити витрати та підви-
щити доходи. Саме сталий розвиток є про-
відною стежкою до інноваційності компаній, 
загальною концепцією стосовно необхідності 
встановлення балансу між задоволенням 
сучасних потреб і захистом інтересів майбут-
ніх поколінь включно з потребою в безпечному 
і здоровому довкіллі. Дослідження, проведене 
Р. Нідумолу, С. Прахаладом та М. Рангасвами 
[9], показало, що сталий розвиток виступає 
беззаперечним двигуном організаційних і 
технологічних інновацій, які зрештою компен-
сують усі витрачені кошти на їх розроблення 
та впровадження. Процес генерує додатко-
вий дохід від кращої продукції та дає компа-
ніям змогу створювати нові підприємства. 
Насправді, ми виявили, що такі цілі корпора-
тивних інновацій трактують сталий розвиток 
як новий кордон інвестицій. Нині прагнення 
сталості вже починає трансформувати кон-
курентне середовище, що змушує компанії 
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змінювати своє мислення стосовно продуктів, 
технологій, процесів та бізнес-моделей.

Також слід зазначити, що альтернативним 
варіантом управління капіталом компанії у 
період невизначеності, з точки зору Л. Граттон, 
є: відмова від неефективних витрат; навчання 
навичкам ефективного ведення діалогів; зао-
хочення експериментів щодо інноваційних 
управлінських практик розширити поняття 
лідерства в компанії, різко змінити гендерні 
пропорції на найвищих рівнях менеджменту, 
поставити під сумнів логіку ухвалення рішень 
і застосувати стратегію за принципом «знизу 
догори», створювати віртуальні команди, зро-
бити пріоритетним упровадження нових тех-
нологій для спілкування [3].

Висновки з цього дослідження. Під-
сумовуючи, можна констатувати, що новітні 
інвестиційні стратегії міжнародних корпора-

цій спрямовані на розвиток технологій, здатні 
забезпечити значний економічний ефект і нові 
бізнес-можливості. Разом із тим орієнтація їх 
на сталий розвиток стає новим рівнем інвес-
тицій. Така концентрація капіталу надає ТНК 
глобального статусу в традиційних інститу-
тах глобального регулювання. Саме в умовах 
невизначеності та хаосу інвестиційна пове-
дінка ТНК перетворюється на гнучку, опера-
тивну систему інструментів, розроблених для 
сприяння сталому розвитку бізнесу в процесі 
переходу до економіки творення й отримання 
позитивних фінансових і соціальних резуль-
татів у довгостроковій перспективі незалежно 
від форс-мажорних економічних умов. Упро-
вадження нових тактик органічного зростання 
здатне мобілізувати інвестиційну активність 
для успішного протистояння умов невизначе-
ності та хаосу.
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У статті розкрито особливості формування сфери послуг України, її нинішній стан та вплив на загально-
економічний розвиток держави, роль сервісних підприємств у державній економіці. Зазначено шляхи підви-
щення рівня конкурентоспроможності сфери обслуговування для виходу національної економіки на новий 
якісний рівень. 

Ключові слова: сфера послуг, загальноекономічний розвиток, сервісні підприємства, рівень конкуренто-
спроможності, національна економіка.

Вареник И.В., Нимко С.И. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ УКРАИНЫ
В статье раскрыты особенности формирования сферы услуг Украины, ее нынешнее состояние и влияние 

на общеэкономическое развитие государства, роль сервисных предприятий в государственной экономике. 
Указаны пути повышения уровня конкурентоспособности сферы обслуживания для выхода национальной 
экономики на новый качественный уровень.

Ключевые слова: сфера услуг, общеэкономическое развитие, сервисные предприятия, уровень конку-
рентоспособности, национальная экономика.

Varenik I.V., Nimko S.I. THE COMPETITIVENESS OF THE SERVICE SECTOR UKRAINE
There are features of formation of service’s industry in Ukraine, it’s present situation, and it’s influence to the 

overall development of country, the role of public development enterprises in the state economy in this article. There 
are also ways of improving the competitiveness of the service’s sector of the national economy in this article.

Keywords: service sector, overall development, service companies, the level of competitiveness, national 
economy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основною причиною, чому сфера 
послуг не сприймалася як надійне забезпе-
чення національного багатства, була дилема: 
надання послуг є продуктивною чи непро-
дуктивною працею? Дуже довго вважалося, 
що праця, яка продукує матеріальні блага, є 
ефективнішою (продуктивною) і служить дже-
релом створення національного багатства. З 
іншого боку, сфера послуг уважалася непро-
дуктивною працею, що лише перерозподіляє 
створені та нагромаджені активи. Проте час 
показав, що сфера послуг здатна забезпечу-
вати високі темпи економічного зростання.

У XXI ст. у таких провідних країнах світу, як 
Німеччина, Франція, США, сфера обслугову-
вання забезпечує більше 70% ВВП. Це дає 
змогу вважати її основною рушійною силою 
економіки держави та рівня добробуту насе-
лення в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку сфери надання послуг 
розглянуті в працях українських та зарубіж-
них учених: Т.Д. Бурменка [1], Б.М. Данили-
шина [2], С.В. Мочерного [5], Я.В. Остафій-
чука [6], В.О. Сизоненка [7; 8], О.В. Шапіряна 
[9], О. Шкарпова [10], Л. Беррі, Р. Рассела та 
ін. Незначна кількість наукових праць у сфері 
надання послуг стверджує про недостатній 
рівень освоєності проблем у цій сфері.

Необхідність забезпечення стабільного 
функціонування сфери послуг та її основних 
елементів, сервісних підприємств, а також 
помітно зростаюча роль сфери обслугову-
вання в національній економіці зумовили 
вибір даної теми та її актуальність. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета даної роботи –розкрити осо-
бливості формування сфери послуг України, її 
нинішній стан та вплив на загальноекономіч-
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ний розвиток держави, роль сервісних підпри-
ємств у державній економіці. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зі здобуттям незалежності країна 
отримала у спадок сформовану структуру 
ринку послуг, основними суб'єктами якого 
були державні спеціалізовані підприємства 
(перукарні, майстерні, салони тощо), які нада-
вали відповідні послуги населенню. Ринок 
обслуговування було цілком монополізовано 
державою, а надання багатьох видів послуг 
населенню не вважалось престижним. Заро-
бітна плата працівників цієї сфери була ниж-
чою, ніж у провідних галузях народного гос-
подарства. Це зумовило відплив найбільш 
кваліфікованих фахівців за кордон у пошуках 
кращого життя.

Сфера послуг почала розвиватися швид-
кими темпами на початку XXI ст., залучаючи 
все більше підприємців та створюючи нові 
робочі місця. Основною перевагою сфери 
послуг, на думку зайнятих у ній підприємців, 
є те, що більшість її галузей не потребують на 
свій розвиток великих фінансових ресурсів та 
мають порівняно швидкий термін окупності.

У період формування ринкових відносин в 
Україні на державному рівні перевага надава-
лася виробничій сфері. Пропозиції щодо залу-
чення інвестицій на розвиток сфери послуг 
здебільшого викликали критику. Проте, як 
показав час, сфера послуг стала переважати 
над виробничою та динамічно розвивається, 
створюючи нові робочі місця та додаткові над-
ходження до бюджету.

Особливістю розвитку сфери обслугову-
вання в період формування ринкової еко-
номіки є збільшення питомої ваги послуг, які 
надають населенню за плату, а також розви-
ток комерційного сектора. Найпоширенішими 
підприємствами сфери послуг є підприємства 
торгівлі і громадського харчування. Торгівля 
поділяється на оптову і роздрібну. Підприєм-
ства оптової торгівлі закуповують у виробни-
ків великі партії товарів і тому концентруються 
у великих містах і промислових центрах. 
Крамниці роздрібної торгівлі продають товари 
безпосередньо кожній людині. В останні 
роки помітно зросла роль мереж супер- та 
гіпермаркетів. Найтиповішими прикладами є 
мережі супермаркетів «АТБ», «ЕКО-Маркет», 
«Сільпо», «Fozzy C & C», що користуються 
найбільшою популярністю у споживачів. 

У соціальному комплексі важливе зна-
чення має рекреаційне господарство (санато-
рії, курорти та пансіонати, будинки та бази від-
починку, санаторії-профілакторії, туристичні 
бази тощо). Найбільше рекреаційних закладів 
знаходиться в Криму, Карпатах, на узбережжі 
Чорного та Азовського морів.

Важливу роль у соціальній сфері відіграють 
заклади освіти і культури. До перших належать 
середні загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, 
дитячі садки, дитячі будинки, школи-інтернати, 
вищі учбові заклади і професійно-технічні учи-
лища (ПТУ). Найбільше ВНЗ у Харківській (22), 
Київській (20), Одеській (15) областях. Куль-
турні заклади представлені музичними шко-
лами, бібліотеками, клубами тощо.

Таблиця 1 
Результати опитування підприємств сфери послуг у січні 2016 р.
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Результати опитування 1374 підприємств
Як змінилась 
бізнес-ситуація 
за жовтень-
грудень 2015 р.

поліп-
шилась

не змі-
нилась

погірши-
лась

не відпо-
віли баланс

зміна балансу 
до IV кВ. 

2015 р., в.п.
10 58 31 1 -21 -2

Як змінилась біз-
нес-ситуація 
за жовтень-
грудень 2015 р.

більше без змін менше не відпо-
віли баланс

зміна балансу 
до IV кВ. 

2015 р., в.п.

попит на послуги 12 57 31 0 -19 -1
кількість працівників 9 62 29 0 -20 -5

Як, на Вашу думку, 
зміняться у січні-
березні 2016 р.

більше без змін менше не відпо-
віли баланс

зміна балансу 
до IV кВ. 

2015 р., в.п.
попит на послуги 9 56 34 1 -25 -7
кількість працівників 6 77 16 1 -10 1
ціни на послуги 25 69 5 1 20 2
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Кожний із нас щодня користується електро-
енергією, холодною і гарячою водою, каналі-
зацією, сміттєпроводом, газом тощо. Щоб усе 
це безперебійно працювало, у країні склалася 
мережа житлово-комунальних підприємств та 
організацій.

У часи інноваційних технологій усе більшу 
роль відіграє телекомунікаційний ринок, який 
є одним із найперспективніших та швидко 
зростаючих напрямів галузі зв'язку України. 
На сьогодні система телекомунікацій в Укра-
їні знаходиться на шляху швидкого розвитку, 
що в цілому орієнтоване на інтеграцію укра-
їнської системи зв'язку у світову як рівноправ-
ного партнера. Мобільний зв'язок сьогодні є 
однією з наймогутніших рушійних сил в інду-
стрії телекомунікацій.

Високою популярністю у споживачів корис-
туються фірми з надання послуг Інтернет – 
«Укртелеком», «Київстар», «Воля» та ін. Слід 
зазначити, що мобільні оператори також 
надають користувачам можливість доступу до 
Мережі. Популярністю користується високоя-
кісний Інтернет 3G, який своїм абонентам про-
понують Vodafone, Life, «Київстар». 

Упродовж останніх років послуги були осно-
вним сектором, що забезпечують збільшення 
доданої вартості в економіці, і надалі їхня клю-
чова роль у підтримці економічного зростання 
в Україні зберігається. 

Проте у зв’язку з нестабільною економіч-
ною та політичною ситуацією в країні ефек-
тивність функціонування сфери послуг має 
тенденцію до зниження. За даними Державної 
служби статистики України, на кінець 2015 р. 
спостерігалося скорочення працівників у 
сфері обслуговування, ріст цін на пропоновані 
послуги, скорочення обсягів попиту та інші 
негативні явища (табл. 1). 

Саме тому постає питання, якими мето-
дами можна досягнути якісно нового етапу 
в розвитку сфери обслуговування. Активне 
впровадження різного роду інновацій, а саме 
нових видів послуг, технологій їх надання, 
форм і методів обслуговування споживачів, є 
ключовим фактором підвищення конкуренто-
спроможності підприємств сфери послуг. 

Важливим аспектом виходу сфери обслу-
говування на новий якісний рівень є розробка 
конкурентних стратегій керівниками підпри-
ємств, що передбачає:

• постановку поточних і перспективних 
цілей і завдань розвитку підприємства для 
забезпечення його конкурентоспроможності;

• системний аналіз ринку виходячи з цілей 
і завдань розвитку підприємства;

• пошук нових способів забезпечення ком-
форту своїх клієнтів: покращання послуг чи 
проведення редизайну своїх офісів;

• обґрунтування ключових факторів 
успіху.

Оскільки конкурентне середовище на ринку 
послуг відрізняється динамічністю, вчені вва-
жають, що стратегію доцільніше розробляти 
на такі періоди: на 1–3 місяці – для вирішення 
оперативних завдань; на 3–6 місяців – для 
вирішення тактичних завдань; на 6–12 міся-
ців – для вирішення стратегічних завдань. 
Розробка стратегії на період, що перевищує 
12 місяців, є недоцільною, що обумовлюється 
складністю прогнозування дій конкурентів на 
такий тривалий термін і їх високою динаміч-
ністю.

Формування ефективної стратегії підприєм-
ства сфери послуг із реалізації конкурентних 
переваг обумовлює необхідність дотримання 
певних принципів. Одним із них є застосу-
вання наукового підходу до постановки цілей 
розвитку господарюючих суб’єктів з урахуван-
ням ситуації, що склалася на ринку, і прогнозів 
його розвитку. Також необхідно реалізовувати 
виявлені чи сформовані переваги господа-
рюючих суб’єктів, у тому числі інноваційного 
характеру. Протягом періоду реалізації стра-
тегії змінюється зовнішнє середовище об’єкта 
господарювання, тому стратегічні рішення 
мають піддаватися корекції в режимі реаль-
ного часу з урахуванням установлених на 
ринку тенденцій. Ефективна стратегія перед-
бачає використання широкого спектру джерел 
інформації, що забезпечують отримання адек-
ватної і релевантної інформації. 

Проте для більш ефективного функціону-
вання сфери послуг України та її виходу на 
міжнародний конкурентний рівень недостат-
ньо раціональних рішень керівників підпри-
ємств. Розвиток обслуговуючої сфери країни 
потребує державного сприяння і підтримки, 
зокрема формування сприятливих умов для 
підприємницької діяльності у секторі послуг, 
створення економічного та правового серед-
овища, яке б забезпечувало стимулювання 
ділової активності населення (врахування 
думки підприємницьких кіл при підготовці та 
прийнятті законодавчих актів та постанов; 
формування ринкової інфраструктури, яка 
забезпечуватиме підприємницьку діяльність). 
Необхідним також є створення реальних мож-
ливостей кожному підприємству для початку 
самостійної підприємницької діяльності у 
сфері послуг, доступу до виробничих, мате-
ріально-технічних та фінансових ресурсів 
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(спрощення порядку реєст-рації підприємств 
сфери послуг; подальший розвиток комер-
ційної системи інформаційного забезпечення 
підприємницької діяльності).

Іноземний досвід свідчить про доцільність 
формування мережі бізнес-шкіл, учбово-діло-
вих центрів на їх базі; створення та організації 
діяльності Ради по соціальній адаптації та під-
готовці кадрів для сфери послуг; організації 
вивчення та використання досвіду діяльності 
існуючих структур підтримки підприємництва 
у інших регіонах; розробки плану заходів 
щодо надання державної підтримки молодіж-
ного підприємництва у сфері послуг.

Розвиток сфери послуг на 70% залежить 
від успішного функціонування виробничої 
сфери і тільки на 30% – від доходів домо-
господарств, тому для подолання економіч-
ної кризи, зокрема у сфері послуг, необхідно 
насамперед стабілізувати політичні негаразди 
в країні, відновити нормальну роботу промис-
лових підприємств та відповідні робочі місця. 

Висновки з цього дослідження. У зв'язку 
з переходом України до ринкової економіки 
сфера послуг стає провідним сектором еконо-
міки, що в умовах структурної кризи нарощує 
обсяги виробництва. Це пояснюється тим, що 
багато послуг, які раніше надавалися спожи-
вачам безкоштовно або за символічну плату 
(тобто фінансувалися з бюджету), переважно 
стали платними (охорона здоров'я, спортивні 

послуги, послуги мобільного зв’язку, телеба-
чення тощо). Ринок послуг став привабливим 
для підприємців тому, що деякі види послуг 
практично не потребують значного стартового 
капіталу. Це дає змогу сподіватися на швидке 
відтворення вкладень, що важливо в умовах 
інфляції.

На сьогоднішній день в економіці розвине-
них країн частка послуг у ВВП перевищує 70% 
і має тенденцію до подальшого збільшення. 
Отже, сфера послуг є важливим елементом 
формування сучасної якості життя. 

Незважаючи на перспективність свого роз-
витку, сфері послуг в Україні не приділено 
достатньо уваги. Розвиток обслуговуючої 
сфери потребує значних змін як у господар-
ській політиці підприємців, так і в діяльності 
держави. Недосконалість нормативно-право-
вих актів, що регламентують діяльність орга-
нізацій сфери послуг, є гальмуючим фактором 
виходу сфери послуг на новий якісний рівень. 

Розвиток сфери послуг в Україні потребує 
залучення державних та іноземних інвестицій. 
Залучення іноземного капіталу забезпечить 
не тільки надходження необхідних фінансових 
ресурсів, але й передових, технічно ефектив-
них методів реалізації послуг. Це сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності вітчиз-
няних виробників послуг та значно зміцнить 
позиції України в міжнародному обміні послу-
гами.
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Статтю присвячено питанню визначення економічної сутності урбанізації. Проаналізовано підходи до 
трактування процесу урбанізації у вітчизняних та зарубіжних джерелах. Досліджено досвід міжнародних ор-
ганізацій щодо визначення урбанізації. Окреслено основні риси та прояви урбанізації. Запропоновано визна-
чення урбанізації як економічного процесу.
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Гончар А.М. СУЩНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ КАК ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена вопросу определения экономической сущности урбанизации. Проанализированы 

подходы к трактовке процесса урбанизации в отечественных и зарубежных источниках. Исследован опыт 
международных организаций по определению урбанизации. Определены основные черты и проявления ур-
банизации. Предложено определение урбанизации как экономического процесса.
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Honchar О.М. THE ESSENCE OF URBANIZATION AS A GLOBAL ECONOMIC PROCESS
The article is devoted to the issue of determining the economic essence of urbanization.The approaches to 

the interpretation of urbanization in domestic and foreign sources were analyzed. The experience of international 
organizations in determining urbanization was explored. The basic features and displays of urbanization were 
designated. The definition of urbanization as an economic process was proposed.

Keywords: urbanization, city, urban development, featuresof urbanization, displays of urbanization.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У світі все більше людей віддають 
перевагу життю в міських районах перед сіль-
ськими. Станом на 2014 р. 54% населення 
світу проживало в містах, тоді як ще півсто-
ліття тому цей показник становив 30%, а до 
2050 р. прогнозується його зростання до 66% 
[1, с. 1].

Існує значна різноманітність у рівнях 
урбанізації, досягнутих у різних регіонах. 
Найбільш урбанізовані регіони включають 
Північну Америку (станом на 2014 р. 82% 
проживають у міських районах), Латинську 
Америку і країни Карибського басейну (80%), 
Європу (73%). На відміну від цього в Африці 
та Азії залишаються переважно сільські 
населені пункти, лише 40 і 48%, відповідно 
становить населення, що проживає в міських 
районах. Усі регіони, як очікується, будуть 
збільшувати темпи урбанізації в найближчі 
десятиліття. Темпи урбанізації Африки та Азії 
будуть швидшими, ніж в інших регіонах, і, за 
прогнозами, до 2050 р. міське населення ста-
новитиме 56 і 64% відповідно. Майже поло-
вина міських жителів у світі проживають у від-
носно невеликих населених пунктах із менш 

ніж 500 тис. жителів, близько 1/8 населення 
живуть у 28 мегаполісах із населенням більш 
ніж 10 млн. жителів. Кілька десятиліть тому 
найбільші світові міські агломерації були роз-
ташовані в найрозвиненіших регіонах, але 
сьогоднішні великі міста зосереджені і на так 
званому глобальному Півдні [1]. 

Важливим є дослідження питання еконо-
мічної складової глобального процесу урба-
нізації, оскільки міста є центрами економіч-
ної діяльності, що найчастіше пов’язують із 
підвищенням продуктивності. Промисловість 
і послуги, як правило, зосереджені в міських 
районах, що приваблює підприємства і квалі-
фіковану робочу силу. Зосередження фінан-
сового і людського капіталу в одному місці дає 
змогу підтримувати високий рівень продуктив-
ності за рахунок кращого поділу праці, підви-
щення внутрішньогалузевої спеціалізації, лег-
кості поширення знань і досвіду, збільшення 
економії за рахунок масштабу і дешевого 
транспортування. Крім того, міста є інкуба-
торами нових ідей і технологій, які можуть 
прискорити економічний прогрес. Городяни 
можуть отримати доступ до багатьох пере-
ваг міського життя: більш високих заробітків, 
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кращої освіти та охорони здоров'я, доступу до 
інфраструктури та послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності поняття урбанізації з 
точки зору географічної складової займалися 
М.Ф. Аверкина, І.В. Гукалова, Н.В. Омель-
ченко, Д.М. Кузьменко, К.Ю. Сегіда, Є.Н. Пер-
цик та ін.

Т.Б. Заставецький [2; 3] розглядає урбані-
зацію не тільки як геопросторове розміщення 
населення та розвиток міст, але й завдяки 
проведеному аналізу праць провідних науков-
ців минулого та сьогодення як історичний про-
цес, що постійно еволюціонує та проходить 
визначені стадії. Автор виокремлює три істо-
ричні еволюційні стадії розвитку урбанізації в 
Україні.

C. Tacoli, G.McGranahanта D. Satterthwaite 
[4; 5] розглядають основні концепції визна-
чення та тренди урбанізації, аналізують під-
ходи до визначення урбанізації з точки зору 
демографічних міграційних процесів, а також 
указують на взаємозв’язок між урбанізацією 
та економічним зростанням.

А.Є. Буряченко [6; 7] розглядає урбанізацію 
в контексті фінансового, демографічного та 
соціального розвитку. Крім того, автор пропо-
нує розглядати урбанізацію як один із чинників 
економічного росту, вказуючи на кореляцію між 
показником рівня урбанізації та деякими показ-
никами макроекономічного розвитку країн.

Урбанізація є однією з головних глобальних 
тенденцій сьогодення та залишиться такою 
найближчими десятиліттями. З огляду на це, 
питання урбанізації регулярно обговорюється 
в рамках програм Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) та її структурних підрозділів. 
Питання урбанізації є одним із ключових у 
сформованих Цілях сталого розвитку. Одним 
із найважливіших видань ООН у даному 
напрямі є World Urbanization Prospects [1], 
востаннє опубліковане в 2014 р., яке містить 
статистичні дані щодо рівня урбанізації у світі, 
регіонах та окремих країнах.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
увагу до урбанізації науковців та міжнародних 
організацій, серед вітчизняних і зарубіжних 
учених немає єдиної думки щодо трактування 
поняття «урбанізація». Більшість науковців 
визначають поняття урбанізації з точки зору 
демографічних перетворень. Проте урбані-
зація, з огляду на вищесказане, є складо-
вою частиною й економічного розвитку, тому 
визначення урбанізації як економічного про-
цесу є актуальним та потребує вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз сутності 
поняття «урбанізація», визначення факторів 
урбанізації, аналіз підходів до ідентифікації 
міських поселень, вивчення економічної скла-
дової урбанізації та визначення урбанізації як 
економічного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобальний вплив урбанізації на світовий роз-
виток зумовив інтерес багатьох науковців до 
її вивчення. Головними дослідниками поняття 
«урбанізація» є вітчизняні та зарубіжні вчені, 
які досліджують її з точки зору географічної та 
демографічної складових.

Так, М.Ф. Аверкина стверджує, що урбані-
зація як соціально-економічне явище характе-
ризується значним зростанням міст, міського 
населення, поширенням міського способу 
життя на все суспільство. Урбанізація – ста-
новлення міста саме як міста, спосіб життя 
населення якого відрізняється від способу 
життя жителів інших, насамперед сільських 
населених пунктів.

Д.М. Кузьменко, К.Ю. Сегіда [8] урбаніза-
цію розглядають як позитивну тенденцію роз-
витку світу, як об’єктивний процес, пов’язаний 
із забезпеченням для все більшого числа 
жителів планети умов для більш зручного, 
комфортабельного, здорового життя, для 
більш повного розвитку здібностей. Урбаніза-
ція супроводжується не тільки позитивними 
змінами в житті людей, але й негативними, 
зокрема забрудненням навколишнього серед-
овища, перенаселенням території, збільшен-
ням негативних суспільних явищ.

C. Tacoli, G. McGranahan та D. Satterthwaite 
[5] зазначають, що урбанізація визначається 
демографами як збільшення частки насе-
лення, що проживає в міських районах. Міські 
райони визначаються по-різному в різних кра-
їнах, але, як правило, міськими вважаються 
райони, які є більш щільно та густонаселе-
ними, ніж сільські населені пункти, і є більш 
прийнятними для розміщення адміністра-
тивних об'єктів і виконання адміністративних 
функцій. Адміністративні та популяційні крите-
рії взаємопов'язані, так як міський адміністра-
тивний статус, як правило, надається великим 
населеним пунктам.

Т.Б. Заставецький зазначає, що урбані-
зація – процес, який виявляється не тільки 
в збільшенні частки міського населення та 
зростанні ролі міст у розвитку регіону, але й 
впливу міст на спосіб життя людей, їхню жит-
тєдіяльність, а також на існування всієї зони, 
прилеглої до міста [2, с. 41–45].
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І.В. Гукалова, Н.В. Омельченко визначають 
урбанізацію як усебічний процес підвищення 
значимості міст у житті суспільства, результатом 
якого є відносне збільшення міського населення 
і формування ієрархічної системи міських посе-
лень як центрів поширення міських умов життя 
населення і міської культури в конкретних сус-
пільно-географічних умовах [9, с. 104].

На думку Є.Н. Перцика, урбанізація являє 
собою багатогранний глобальний процес, що 
охопив увесь світ, пов'язаний із посиленим у 
часи науково-технічної революції розвитком і 
концентрацією виробничих сил і форм соці-
ального спілкування, підвищенням ролі міст 
та розповсюдженням міського стилю життя на 
всю мережу населених пунктів [10].

Г.В. Горнова стверджує, що урбанізація 
являє собою такий спосіб людської організації 
у просторі і часі, при якому конфлікти і проти-
річчя, що викликані ускладненням життя, не 
будучи гармонізованими, перетворюються на 
процеси прогресивної соціальної трансфор-
мації або деградації [11].

Відсутній єдиний підхід щодо трактування 
урбанізації і серед міжнародних організацій, 
у тому числі й структурних підрозділів ООН 
(табл. 1).

Визначення поняття урбанізації дає змогу 
виділити головні її риси, серед яких: підви-
щення ролі міських поселень у системах роз-
селення і соціально-економічних системах; 

збільшення кількості міст і, відповідно, місь-
ких мешканців; розширення площ урбанізо-
ваних поселень; популяризація міського спо-
собу життя; розвиток взаємозв’язаних форм 
міського розселення –агломерацій тощо. Крім 
того, досить яскравою рисою є зміна психо-
логічної поведінки в місті, що виявляється в 
урізноманітненні потреб, підвищенні вимог до 
якості життя, трансформації моральних норм, 
культури тощо [6, с. 86].

У світі немає єдиного загального підходу 
до визначення, що являє собою міське посе-
лення. У результаті дефініції «міського», які 
застосовуються національними статистич-
ними управліннями, коливаються в широких 
межах у різних країнах, а в деяких випадках 
змінюються з плином часу в межах однієї 
країни. Критерії для визначення міських 
поселень можуть ґрунтуватись на одній або 
комбінації характеристик, таких як: адміні-
стративні критерії; мінімальний поріг чисель-
ності населення; густота населення; частка 
зайнятих у несільськогосподарському сек-
торі; наявність інфраструктури (прокладені 
дороги, електрифікованість, наявність водо-
проводу або каналізації); а також наявність 
освітніх або медичних послуг. Наприклад, 
у Ботсвані міськими агломераціями вважа-
ються поселення з чисельністю населення у 
5 000 жителів або більше, де 75% економіч-
ної активності забезпечується несільсько-

Таблиця 1
Визначення урбанізації міжнародними організаціями

№ з/п Дефініція Джерело

1
Урбанізація – це зростання міст унаслідок переміщення 
населення із сільських районів у пошуках кращої роботи 
і кращих умов життя [12].

Світовий банк 

2
Процес концентрації населення в містах у результаті 
міграції із сільських районів або збільшення кількості 
міських районів [13].

UN-HABITAT

3

Процес, який описує зміни в популяції від такої, 
що поширюється на невеликі сільські населені 
пункти, в яких сільське господарство є домінуючою 
в економічній активності, до популяції, зосередженої 
у великих, густонаселених міських поселеннях, які 
характеризуються домінуванням промисловості та 
сфери послуг [14].

UNFPA

5
Урбанізація країни – це процес збільшення частки 
міського населення, який супроводжується зростанням 
економічної, політичної і культурної значущості міст 
порівняно із сільською місцевістю [15].

Департамент Організації 
Об'єднаних Націй з 

економічних і соціальних 
питань

6

Урбанізація – це глобальний процес зміни соціального 
та екологічного ландшафту на кожному континенті. 
Урбанізація є результатом міграції населення із 
сільських районів на додаток до природного міського 
демографічного росту [16].

ВООЗ
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господарським сектором, тоді як у Франції 
комуни з населенням у 

2 000 жителів, які проживають у будинках, 
віддалених один від одного не більше ніж на 
200 м, вважаються міськими. В Уганді міським 
вважалося поселення з населенням у 1 000 
жителів або більше, але мінімальний поріг був 
переглянутий у 2002 р. і збільшений до 2 000 
осіб [1, с. 4].

Урбанізація часто ототожнюється зі зрос-
танням міського населення, проте існує низка 
протиріч. По-перше, урбанізація визначається 
як зростання частки міського населення, 
отже, якщо міське і сільське населення зрос-
тають пропорційно, то урбанізація відсутня. 
По-друге, якщо загальна чисельність насе-
лення не змінюється, але частка містян зрос-
тає, то зростання міського населення є резуль-
татом урбанізації. Дані протиріччя свідчать 
про недосконалість демографічного підходу 
до визначення урбанізації, відповідно до якого 
урбанізація насамперед є результатом мігра-
ції. Проте міграційна складова урбанізації, 
на нашу думку, є лише зовнішнім проявом та 
результатом урбанізації, а не навпаки. Демо-
графічна складова міграції включає в себе 
міграцію між сільською та міською місцевістю, 
розширення меж міста, першопричиною якої є 
економічна складова.

Включення зростання міського населення, 
що є результатом розширення міських кордо-
нів, до складу урбанізації, викликає супереч-
ності серед демографів [4, с. 6–8], оскільки на 
практиці люди, накопичуючись у приміських 
поселеннях або селищах міського типу, мають 
два основні мотиви: по-перше, бути ближче 
до більших населених пунктів або, по-друге, 
подалі від центру міських поселень, віддаючи 
перевагу їх периферії. Проте, розглядаючи 
урбанізацію як наслідок економічного розви-
тку та пов’язаних із ним перетворень, супер-
ечності усуваються, оскільки урбанізація має 
як позитивні, так і негативні наслідки. Саме 
останні спонукають жителів міст віддавати 
перевагу периферії, тому сільсько-міська 
міграція в усіх напрямах може бути наслідком 
урбанізації. Різниці в природному прирості 
населення між міськими районами та сіль-
ською місцевістю може також сприяти урбані-
зація. Тобто різниця в доступі до соціальних 
благ, екологічна складова можуть бути при-

чинами розривів між показниками смертності 
та народжуваності в містах та селах. Таким 
чином, урбанізація має як економічну, так і 
соціальну і екологічну складові, що пов’язує її 
з поняттям сталого розвитку.

У більшості країн світу існує стійка тенден-
ція до урбанізації, яка є природним наслідком 
і стимулом економічного розвитку, що про-
ходить стадії індустріалізації і постіндустріа-
лізації, тому рівень урбанізації, вимірюваний 
відношенням міського населення до загаль-
ної чисельності населення країни, особливо 
високий у розвинених країнах і набагато 
нижче в країнах із низьким доходом на душу 
населення [15]. Кореляція між показниками 
урбанізації та показниками економічного роз-
витку неодноразово привертала увагу вчених  
[4; 6; 7]. З огляду на це, зв’язок урбанізації з 
економічним розвитком є незаперечним.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
урбанізацію необхідно розглядати не тільки 
як геопросторовий, соціальний, демографіч-
ний, але й як економічний процес. Пропону-
ємо визначати урбанізацію в економічному 
сенсі як процес кількісних та якісних (струк-
турних) змін в економіці, що змушує оточуюче 
середовище пристосовуватись до змін і про-
являється у зростанні ролі міських поселень, 
зростанні частки індустріальних підприємств 
та підприємств сфери послуг, розширенні меж 
міст, поширенні міського способу життя, праг-
ненні до підвищення життєвих стандартів, 
міграції, зміні екологічного стану та ін.

Масштабна урбанізація створює потенціал 
для отримання значних переваг в економіч-
ному розвитку, соціальному прогресі та ефек-
тивному використанні природних ресурсів. 
Урбанізація дає можливість трансформувати 
соціальну й економічну сфери країн. Міста 
відповідають за більшу частину виробництва 
і споживання в усьому світі та є основними 
рушіями економічного зростання і розвитку. 
Приблизно три чверті світової економічної 
активності припадає на міста, і в міру зрос-
тання міського населення частка світового 
ВВП та інвестицій у містах буде зростати [1].

Таким чином, урбанізація створює потен-
ціал для економічного розвитку країни, проте 
використання даного потенціалу може при-
вести до отримання як вигод, так і небажаних 
наслідків.
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Постановка проблеми. За сучасних часів 
першочерговим завданням для створення еко-
номічних умов, які б стимулювали зростання 
виробництва сільськогосподарської продук-
ції необхідної якості, є збільшення капітало-
вкладень у сільське господарство, розвиток 
сільськогосподарської науки, удосконалення 
форм управління виробництвом. Важливе 
значення у вирішенні зазначених проблем має 
адаптація до міжнародних стандартів якості 
продукції сільського господарства.

Для досягнення зазначених завдань дуже 
важливо під час розробки стандартів врахо-
вувати інноваційні процеси, здобутки науки та 
техніки, для сприяння стандартизації науково-
технічному прогресу, відповідності вимогам 
міжнародних та європейських стандартів, що 
у випадку реалізації продукції на міжнарод-
ному чи європейському ринках зменшуватиме 
технічні бар’єри в торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні напрями розвитку аграрного сектору 

контексті євроінтеграційних процесів відо-
бражені у роботах В. Андрійчука, О. Бороді-
ної, В. Букринського, Б. Власова, В. Зіновчука, 
Ю. Купінець, Л. Лопатинського, Т. Осташко, 
Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Юрчишина та 
ін. Проблематикою формування і реаліза-
ції заходів Спільної аграрної політики (САП) 
ЄС займалися такі вітчизняні дослідники, як 
С. Дем’яненко, Т. Зінчук, С. Кваша, К. Кваша, 
В. Білозубенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас окремі аспекти 
порушеної проблеми все ще залишаються 
недостатньо опрацьованими та висвітленими 
в науковій літературі. Насамперед ідеться про 
потребу якнайшвидшої імплементації інте-
грального підходу до розв’язання проблем роз-
витку аграрного сектору економіки України.

Метою статті є визначення стратегічних 
пріоритетів розвитку аграрної галузі держави 
у контексті світової та європейської інтеграції 
України. 
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Виклад основного матеріалу. Зона віль-
ної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом 
є важливим чинником подальшого розвитку 
аграрної галузі, оскільки для України від-
крились перспективи поступового освоєння 
ринку країн ЄС вітчизняними компаніями, 
підвищення рівня якості, безпечності, еко-
логічних характеристик української продук-
ції АПК, покращення стану продовольчої 
безпеки держави. Тому для України постає 
завдання вироблення механізмів держав-
ної політики щодо підвищення ефективності 
використання наявного потенціалу аграрного 
сектору економіки, його адаптації до нових 
умов, у т.ч. з урахуванням можливих ризи-
ків, які виникатимуть внаслідок лібералізації 
зовнішньоторговельних відносин з європей-
ськими країнами. Зокрема, статтею 29 Угоди 
Про зону вільної торгівлі передбачено, що 
кожна сторона зменшує або скасовує ввізне 
мито на товари, що походять з іншої сторони. 
При цьому п. 4 цієї статті передбачає, що 
через 5 років після набрання чинності Угоди 
сторони можуть на запит будь-якої сторони 
провести консультації між собою з метою 
розгляду прискорення та розширення сфери 
скасування ввізного мита у торгівлі між ними 
[1]. Основним інструментом обмежень у тор-
гівлі сільськогосподарськими товарами є 
тарифні квоти, в рамках яких забезпечується 
безмитний доступ товарів на ринок країн ЄС.

При цьому захист національних виробників 
від зростання імпорту для сільськогосподар-
ських товарів найбільш чутливих груп перед-
бачає таке [2]:

– їх виключення з тарифної пропозиції;
– відкладання зобов’язань щодо зниження 

тарифів до кінцевого строку перехідного пері-
оду;

– встановлення тарифних квот;
– вжиття спеціальних захисних заходів.
Як відомо сільськогосподарська продук-

ція [3], є однією з ключових позицій у зовніш-
ньоторговельному товарообороті України, 
який у 2013–2014 рр. становив близько – 
147,8 млрд дол. США. Так, зовнішньоторго-
вельний оборот сільгосппродукції України у 
2013–2014 рр. склав приблизно 26,9 млрд дол. 
США, або 18,5% зовнішньоторговельного 
товарообороту України. При цьому її експорт 
за вказаний період становив 17,3 млрд дол. 
США, або 27,3% від загального експорту това-
рів України; імпорт – 8,6 млрд дол. США, або 
11,2% від загального товарного імпорту Укра-
їни; позитивне зовнішньоторговельне сальдо 
склало 8,8 млрд дол. США.

Країни ЄС є ключовими партнерами України 
у регіональній структурі товарообороту сіль-
ськогосподарської продукції у 2013–2014 рр., 
частка яких становить 31,2% (рис. 1).

 

Країни ЄС; 
31,24% (8086,5 
млн дол. США) 

Країни Азії; 
28,94% (7491,3 
млн дол. США) 

Країни СНД; 
18,60% (4815,4 
млн дол. США) 

Африканські 
країни; 11,27% 

(2916,1 млн 
дол. США) 

США; 1,84% 
(475,3 млн дол. 

США) 

Інші країни; 
8,11% (2100 

млн дол. США)  

Країни ЄС Країни Азії Країни СНД Африканські країни CША  Інші країни 

Рис. 1. Регіональна структура  
товарообороту сільськогосподарської 

продукції України у 2014 р.
Джерело: розраховано за даними Державної 

служби статистики та Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 

Найбільші частки у зовнішньоторговельному 
обороті між ЄС та Україною мають такі країни: 
Польща – 13,3%, Іспанія – 12,4%, Нідерланди – 
11,7%, Німеччина – 11,6%, Італія – 11,4%, Фран-
ція – 10,2%, Бельгія – 4%, Великобританія – 
3,9%, Португалія – 2,9%, Угорщина – 2,7%.

Ринки країн ЄС перебувають на дру-
гому місці у регіональній структурі експорту 
сільськогосподарської продукції України 
у 2013–2014 рр. із часткою в 27,4% (або 
4758,6 млн дол. США) (рис. 2).

 

Країни ЄС; 27,43% 
(4758,6 млн дол. 

США)

Країни Азії; 34,32% 
(5953,8 млн дол. 

США)

Країни СНД; 21,39% 
(3709,8 млн дол. 

США); 

Африканські країни; 
14,64% (2539,1 млн 

дол. США)

США; 0,18% (31,4 
млн дол. США)

Інші країни; 2,04% 
(354,2 млн дол. США)

Країни ЄС Країни Азії Країни СНД Африканські країни CША Інші країни

Рис. 2. Регіональна структура експорту 
сільськогосподарської продукції України  

у 2014 р.
Джерело: розраховано за даними Державної 

служби статистики та Міністерства аграрної 
політики та продовольства України

Найбільші обсяги в структурі експорту сіль-
ськогосподарської продукції України до країн 
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ЄС займали: зернові злаки – 1,7 млрд дол. 
США; насіння олійних культур – 1,3 млрд дол. 
США; олія – 500,1 млн дол. США; залишки і 
відходи харчової промисловості – 497 млн 
дол. США; соки – 154,2 млн дол. США; плоди, 
горіхи та цедра – 82,5 млн дол. США. 

Країни ЄС є найбільшими імпортерами 
сільськогосподарської продукції до України, 
частка яких у регіональній структурі імпорту 
сільськогосподарської продукції у 2013–
2014 рр. становила 39%.

Незважаючи на встановлені обсяги квот 
на експорт зернових до країн ЄС, необхідно 
відзначити низку особливостей регулювання 
ринку ЄС, які слід враховувати. Як приклад, в 
ЄС діє так зване «плаваюче мито»: якщо вар-
тість кукурудзи на Чиказькій біржі становить 
понад 4 дол. США за бушель, експорт кукуру-
дзи до країн ЄС здійснюється без мита, якщо 
менше або дорівнює 4 дол. США за бушель – 
імпортне мито на поставки кукурудзи понад 
квоту становить 94 євро за тонну [4].

Угода про асоціацію дозволяє освою-
вати ринок країн ЄС вітчизняним компаніям, 
що займаються виробництвом, перероб-
кою та реалізацією тваринницької продук-
ції. Так, Україна може щорічно постачати 
на ринок країн ЄС: 12 тис. тонн яловичини, 
20 тис. тонн свинини, 16 тис. тонн (із збіль-
шенням протягом 5 років до 20 тонн) м’яса 
птиці, 1,5 тис. тонн (із збільшенням протя-
гом 5 років до 3 тис. тонн) яєць, 8 тис. тонн 
(із збільшенням протягом 5 років до 10 тис. 
тонн) молока, вершків, згущеного молоко та 
йогуртів, 1,5 тис. тонн (із збільшенням про-
тягом 5 років до 5 тис. тонн) сухого молока, 
1,5 тис. тонн (із збільшенням протягом 5 років 
до 3 тис. тонн) вершкового масла, 250 тис. 
тонн перероблених масляних продуктів, 
5 тис. тонн (із збільшенням протягом 5 років 
до 6 тис. тонн) меду. Водночас, на сири квот 
не встановлено, що дозволяє завозити необ-
межену кількість даного виду продукції з 
України до ЄС. Разом з тим, обсяги експорту 
переважної більшості тваринницької продук-
ції з України до ЄС мізерні, у 2013-14 рр. вони 
становили (у кг): ВРХ – 0, свиней – 0, овець, 
кіз – 0, курей живих – 0; м’яса ВРХ (свіжого) – 
366,9, м’яса ВРХ (мороженого) – 1187,14, 
свинини – 3170,7, баранини або козлятини – 
128,7, м’яса та їстівних субпродуктів свійської 
птиці – 447563,3, риби свіжої – 162,6, молока 
та вершків, незгущених та без додання цукру 
чи інших підсолоджувальних речовин – 
10949,2, молока та вершків, згущених та з 
доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин – 25483,4, масла – 320,8, сирів всіх 
видів і кисломолочних сирів – 1279,3.

Слід відмітити, що експорт тваринницької 
продукції України до ЄС можна буде збіль-
шити за рахунок використання тарифних 
квот тільки за умови, якщо вітчизняні експор-
тери зможуть задовольнити вимоги ЄС щодо 
безпечності та стандартів якості продукції і 
відповідним чином сертифікувати продукцію. 
У найближчій перспективі заповнити вста-
новлені квоти для тваринницької продукції 
буде проблематично, оскільки переважна 
більшість тварин утримується господар-
ствами населення (станом на 31.12.2014 р. 
населенням утримувалось 71,6% загаль-
ної чисельності ВРХ, у т.ч. корів – 77,7%; 
свиней – 53,1%, овець і кіз – 87,0%), які не 
мають можливостей застосовувати сучасні 
технології виробництва продукції, що зумов-
лює низьку її якість та невідповідність євро-
пейським санітарним нормам та стандартам. 

Для переважної більшості вітчизняних 
малих і середніх сільгосппідприємств також 
існують проблеми забезпечення відповідності 
власної продукції європейським стандартам, 
оскільки процеси гармонізації та адаптації 
законодавства у сфері технічного регулю-
вання та санітарних і фітосанітарних заходів 
потребують не тільки тривалого часу, але й 
значних матеріальних ресурсів. Наприклад, 
сукупні витрати на адаптацію до стандартів 
ЄС тільки м’ясної промисловості Польщі ста-
новили близько 2 млрд євро[6]. Процес впро-
вадження європейських та міжнародних стан-
дартів безпеки та якості продуктів харчування 
(НАССР, ISO, EN, Кодексу Аліментаріус) у 
сфері агропромислового виробництва в Укра-
їні відбувається вкрай повільно. Водночас, 
відповідно до глави 17 Угоди про асоціацію 
України з ЄС співробітництво між сторонами 
охоплюватиме, серед іншого, заохочення 
політики якості сільськогосподарської продук-
ції у сферах стандартів продукції, вимог щодо 
виробництва та схем якості [7].

З цією метою в українське законодавство 
необхідно імплементувати вимоги директив 
та регламентів ЄС щодо сільського господар-
ства та харчової промисловості, а також не 
менше 80% чинних європейських стандартів.

В Україні приділяється велика увага впро-
вадженню вимог міжнародних стандартів, 
бо це одна з умов вступу до Європейського 
Союзу. Розглянемо рівень гармонізації стан-
дартів на сільськогосподарську продукцію, а 
відповідно методів контролю, вимог безпеки, 
вимог охорони довкілля тощо (таблиця 1).
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Аналіз даних таблиці свідчить, що із 
загальної кількості чинних в Україні ДСТУ і 
РСТ УРСР – 566 стандартів – гармонізовано 
367, або 64,8%. Можна вважати рівень гармо-
нізації задовільний, але він є не однаковим за 
різними класами сільськогосподарської про-
дукції.

Найвищий рівень гармонізації (100%) 
національних стандартів на тютюн та тютю-
нові вироби, де гармонізовано стандарти на 
методи визначення показників якості та без-
печності продукції. На 69,2% гармонізовані 
стандарти на продукцію рибництва і рибаль-
ства, а це також стандарти на методи контр-
олю і матеріали [7; 9].

Проте, за даними Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, з 297 стан-
дартів системи Кодексу Аліментаріус гармоні-
зовано та знаходяться на стадії затвердження 
30 стандартів. Крім того, до міжнародних та 
європейських норм гармонізовано: у класі 65 
«Сільське господарство»[8] – 261 стандарт 
ISO[9] (52% від 499 стандартів, що склада-
ють загальну кількість діючих стандартів ISO 
в цьому класі); у класі 67 «Технологія вироб-
ництва харчових продуктів» – 381 стандарт 
ISO (59% від 645 стандартів, що складають 
загальну кількість діючих стандартів ISO в 
цьому класі); у класі 65 «Сільське господар-

ство» – 58 стандартів EN [10] (64% від 90 стан-
дартів, що складають загальну кількість дію-
чих стандартів EN в цьому класі); у класі 67 
«Технологія виробництва харчових продук-
тів» – 63 стандарти EN (40% від 157 стандар-
тів, що складають загальну кількість діючих 
стандартів EN у цьому класі).

Нині в Україні із зазначеної серії при-
йняті такі національні стандарти: ДСТУ ISO 
22000:2007 «Системи керування безпечністю 
харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 
організацій харчового ланцюга»; ДСТУ-П 
ISO/TS 22003:2009 «Системи управління 
безпечністю харчових продуктів. Вимоги до 
органів, що здійснюють аудит та сертифіка-
цію систем управління безпечністю харчо-
вих продуктів»; ДСТУ-П ISO/TS 22004:2009 
«Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Настанова щодо застосування ISO 
22000:2005»; ДСТУ ISO 22005:2009 «Просте-
жуваність у кормових та харчових ланцюгах. 
Загальні принципи та основні вимоги щодо 
розроблення та запровадження системи»; 
ДСТУ ISO 15161:2004 Настанови щодо засто-
сування ДСТУ ISO 9001:2001 у виробництві 
харчових продуктів та напоїв» [1]. На жаль, 
в Україні ще не на найкращому рівні знахо-
диться ситуація не тільки з адаптацією до сві-
тових стандартів, які стосуються управління у 

Таблиця 1
Стандарти на сільськогосподарську продукцію  

та рівень їх гармонізації з міжнародними і європейськими

Назва продукції

Кількість чинних 
стандартів Із них гармонізовано Рівень 

гармонізації 
в 

середньому, 
%

ДСТУ РСТ 
УРСР ГОСТ

ДСТУ, РСТ УРСР ГОСТ
кількість % кількість %

Тваринництво та 
селекція тварин 24 3 45 2 7,4 – – 2,8

Сільськогосподарські 
будівлі та тваринні 
ферми

7 3 7 4 40 – – 23,5

Сільськогосподарські 
машини, причепи, 
устаткування, 
обладнання, інвентар

337 4 93 263 77,1 9 9,7 62,7

Добрива та агрохімікати 43 5 67 33 68,7 4 6,0 32,2
Корми для тварин 83 3 132 36 41,9 3 2,3 17,9
Бджільництво 20 – 2 – – – – –
Мисливство 1 – 3 – – – – –
Рибальство та 
рибництво 10 3 – 9 69,2 – – 69,2

Тютюн, тютюнові вироби, 
устаткування 20 – 18 20 100 4 22,2 63,1

Усього 545 21 367 367 64,8 20 4,3 41,5
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харчовій галузі, але й тих, що встановлюють 
вимоги до певних груп харчових продуктів. 
Першим кроком України в напряму гармоні-
зації вітчизняних стандартів до європейських 
було введення в дію Державного стандарту 
України ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче 
незбиране. Вимоги при закупівлі», що поши-
рюється на сире коров’яче молоко під час 
закупівлі з молочних ферм підприємств неза-
лежно від форм власності та видів діяльності. 
Цей стандарт наближує нас до нормативних 
документів Європейського Союзу та встанов-
лює перед виробником доволі сурові вимоги, 
якими передбачено новий підхід щодо якості 
молока, аналогічний високорозвиненим краї-
нам ЄС. Разом із тим з тієї ж групи молочної 
продукції, не відповідають міжнародним вимо-
гам якості молоко коров’яче питне при його 
закупці, сиркові вироби, кефір, сметана, кон-
серви молочні тощо. У представлених даних 
відсутні гармонізовані стандарти щодо термі-
нів зберігання, технічних умов заготовки моло-
копродуктів, у тому числі для дитячого харчу-
вання, методів визначення жиру, чистоти води, 
мікробіологічного аналізу тощо. У переважній 
більшості випадків якість молочної продукції 
визначається за старими ГОСТами, більшість 
з яких не переглядалася останні десять років, 
і регулюється ними ж, але в українській редак-
ції (тобто Державними стандартами України 
переважній більшості випадків якість молоч-
ної продукції визначається за старими ГОС-
Тами, більшість з яких не переглядалася 
останні десять років, і регулюється ними ж, 
але в українській редакції (тобто Державними 
стандартами України на основі ГОСТ 13264–
70 та ГОСТ 13264–88). Вимоги цих стандартів 
до якості молока та молочної продукції значно 
нижчі за європейські [7].

Невідповідність української продукції євро-
пейським стандартам є суттєвою загрозою 
розвитку вітчизняного агропродовольчого сек-
тору, оскільки стримує постачання продукції 
на ринки країн ЄС на період запровадження 
всіх необхідних технічних регламентів і отри-
мання сертифікатів відповідності, призводить 
до зниження дохідності вітчизняних малих 
і середніх сільгосппідприємств, а також до 
послаблення конкурентних позицій на вну-
трішньому ринку окремих видів української 
продукції порівняно з європейською, яка вже 
відповідним чином сертифікована. Переду-
сім можна прогнозувати збільшення обсягів 
імпорту в Україну окремих видів м’яса та хар-
чових субпродуктів, молока й молочної про-
дукції, деяких видів овочів та фруктів.

Також необхідність запровадження стан-
дартів ЄС щодо утримання тварин і пово-
дження з ними призведе до виходу вітчизня-
них домогосподарств із внутрішнього ринку та 
переорієнтації виробництва ними відповідної 
продукції виключно для власного споживання, 
що в умовах домінування таких виробників на 
ринку тваринницької продукції може стано-
вити загрозу для продовольчої безпеки дер-
жави [11].

Отже, управління якістю саме сільсько-
господарської продукції слід розглядати як 
напрям виконання функції загального управ-
ління процесом забезпечення суспільства 
якісною безпечною продукцією. У свою чергу, 
система управління якістю – це система управ-
ління, яка спрямовує та контролює діяльність 
організації щодо якості [2; 3].

Важливо, актуально та перспективно ство-
рювати і запроваджувати новітні системи 
управління якістю продукції агропромисло-
вого виробництва, як одного із ключових фак-
торів зростання експортної конкурентоспро-
можності продукції АПК на світовому ринку. 
Це пояснюється такими факторами:

– постійне зростання цін на сільськогоспо-
дарську продукцію внаслідок загострення сві-
тової продовольчої кризи;

– згідно статистичних даних, високоя-
кісна продукція приносить приблизно на 40% 
більше прибутку, ніж продукція низької якості;

– зростання в світі попиту на органічну 
продукцію (ціна на неї вище на20-50%);

– наявність сертифікованої системи 
управління якістю стає обов’язковою умовою 
при укладанні угод між визнаними у світі ком-
паніями і їх партнерами.

У сфері виробництва якісної і безпечної 
сільськогосподарської продукції стандарти 
найефективніше сприяють активному впро-
вадженню інноваційних технологій, економ-
ному використанню сировини і матеріалів, 
продовженню строків зберігання продукції та 
збереженості у ній поживних речовин. У якості 
об’єкта може виступати конкурентоспромож-
ність, інноваційний рівень або який–небудь 
інший показник, характеристика чи вся сукуп-
ність властивостей продукції або якась їх час-
тина, група, окрема властивість [1; 4].

Таким чином, для завоювання міжнародних 
ринків і забезпечення відповідної конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції 
на світових ринках необхідно постійно слід-
кувати за підвищенням її якості. Покращення 
якості продукції є одним із найважливіших 
напрямів інтенсивного та інноваційного роз-
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витку національної економіки, джерелом еко-
номічного росту та ефективності суспільного 
виробництва.

Глобалізаційні процеси в економіці та 
посилення нецінової конкуренції стимулюють 
сільськогосподарські підприємства до пошуку 
інноваційних шляхів розвитку, які, в першу 
чергу, пов’язані з проблемами підвищення 
якості виготовленої продукції, адаптації її до 
міжнародних вимог. Тому вдосконалення меха-
нізму формування системи управління якістю 
у агропромисловому комплексі, яка висту-
пає гарантом здатності, організації стабільно 
виробляти та постачати продукцію визначеної 
якості, набуває пріоритетного характеру. Роз-
робка, впровадження, сертифікація та під-
тримання системи управління якістю в стані 
дієздатності є одним із стратегічних напрямків 
діяльності господарюючих суб’єктів, що зна-
чно підвищує їх результативність, економічну 
ефективність та конкурентоспроможність на 
світовому ринку [11].

Зростання в аграрному секторі економіки, 
що відбуваються завдяки процесам концен-
трації землі, інтенсифікації сільськогоспо-
дарського виробництва та нарощування його 
експортного потенціалу трактуються як без-
перечно позитивні тенденції, що допомагає 
виділити переваги від впровадження систем 
управління якістю сільськогосподарської про-
дукції (див. табл. 2).

Впровадження систем управління якістю 
в сільськогосподарських підприємствах має 
безпосередній вплив і на галузь АПК, оскільки 
зростає конкурентоспроможність організа-
цій, задіяних в аграрній сфері, збільшується 
кількість залучених інвестицій у сільськогос-
подарське виробництво, більш раціонально 
використовуються наявні ресурси та приділя-
ється увага екологічній складовій життєдіяль-
ності підприємств [5; 6].

На макрорівні збільшення кількості сер-
тифікованих сільськогосподарських підпри-

ємств відповідно до міжнародних стандартів 
полегшує ведення торгівлі на світовому ринку, 
покращує імідж держави, зростає рівень 
життя населення та зміцнюється продовольча 
безпека.

Висновки з цього дослідження. З метою 
мінімізації ризиків і використання можливос-
тей для аграрного сектору України внаслідок 
відкриття європейських ринків необхідно реа-
лізувати низку заходів державної аграрної 
політики, що не суперечитимуть принципам 
державної підтримки та регулювання аграр-
ного ринку, передбачених угодою про асоціа-
цію між Україною та ЄС, які забезпечать умови 
для підвищення конкурентоспроможності 
виробництва продукції АПК, зокрема:

– прискорення процесу впровадження 
європейських та міжнародних стандартів без-
пеки та якості продуктів харчування (НАССР, 
ISO, EN, Кодексу Аліментаріус) у сфері агро-
промислового виробництва;

– розроблення системи моніторингу 
зовнішньоторговельних операцій з країнами 
ЄС як механізму оперативного реагування на 
кон’юнктурні зміни аграрного ринку;

– сприяння розвитку дрібнотоварного сіль-
ськогосподарського виробництва, у т. ч. право-
вій регламентації діяльності особистих селян-
ських господарств населення та розробленні 
механізму їх трансформування у фермерські 
господарства, що дасть змогу забезпечити 
інтеграцію особистих господарств населення 
у ринкові механізми функціонування аграр-
ного сектору.

Отже, економічний аспект проблеми якості 
сільськогосподарської продукції полягає у 
підвищенні ефективності національної еко-
номіки, збільшенні прибутку підприємств, під-
вищенні конкурентоспроможності продукції як 
на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, 
раціональне використання матеріальних та 
енергетичних ресурсів. Варто зазначити, що 
всі питання у сфері якості, такі як підвищення 

Таблиця 2
Переваги від впровадження систем управління  

якістю сільськогосподарської продукції
Макрорівень Мезорівень Мікрорівень

Держава: Галузь: Підприємство:
-покращення життєвого рівня 
населення;
-зміцнення продовольчої безпеки;
-полегшення міжнародної торгівлі;
-позитивний імідж на світовому 
ринку.

-зростання конкурентоспромож-
ності продукції;
-раціональне використання 
ресурсів;
-залучення інвестицій;
-відповідність міжнародним 
стандартам.

-зростання кількості 
споживачів;
-збільшення обсягів 
реалізації якісної про-
дукції.
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її рівня та управління нею, пов’язані з еконо-
мічними затратами, які в результаті повинні 
дати обґрунтований економічний ефект.

Сучасний інноваційний аспект проблеми 
базується на взаємозв’язку процесу підви-
щення якості продукції та темпів впровадження 

інноваційних технологій. Унаслідок науково-
технічного прогресу інформаційні системи, 
транспорті комунікації, технологічні процеси 
удосконалюються, тим самим забезпечуючи 
вищий рівень якості продукції, що у свою чергу 
призводить до нового витка у науці та техніці.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Законодавство ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic-food.com.ua/organicheskoeza

knodatelstvo-es/.
2. Лихопій В.І. Механізм забезпечення конкурентоспроможного виробництва аграрної продукції: теоре-

тико-методичний аспект / В.І. Лихопій // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1(5). –  
С. 137-140.

3. Міжнародне законодавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic-food.com.ua/
zaknodatelstvo-es/.

4. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http : //minagro.gov.ua/page/?5795.

5. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною : наук. доп. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААНУ Т.О. Осташко, д-ра екон. наук 
В.О. Точиліна ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.» – К., 2013. – 98 с.

6. Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України в наслідок підписання 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом». Аналітична записка [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1633/.

7. Слива Ю.В. Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управ-
ління безпечністю харчових продуктів [Електронний ресурс] / Ю.В. Слива, Т.Г. Швець. – Режим доступу :  
htpp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2013_6_11.pd.

8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_UkraineEU_Association_Agreement_%28body%29.pdf.

9. Шпильовий В.А. Деякі аспекти екологічної безпеки виробництва продуктів харчування. // 3б. наук. праць 
Черкаського державного технологічного університету. – 2013. – № 8. – С. 91-94.

10. Шубравська О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору / Шубрав-
ська О.В., Прокопенко К.О. // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 63-73.



61

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

УДК 339.924 

Актуальні питання реформації національних 
економічних інтересів України в умовах глобалізації

Левчук О.В.
кандидат економічних наук, доцент,

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Коваленко В.А.
старший науковий співробітник,

Центр воєнно-стратегічних досліджень
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Статтю присвячено актуальнім питанням реформації національних економічних інтересів України в умо-
вах глобалізації. Зокрема, досліджено поняття «економічна безпека» та «національні економічні інтереси 
держави» та їх особливості в умовах економічної кризи, політичного протистояння та збройної агресії. Уза-
гальнено та уточнено напрями формування національних економічних інтересів для поліпшення якості життя 
максимально великої частини населення за умов мінімізації втрат його іншої частини

Ключові слова: економічна безпека, національні економічні інтереси, реформація, глобалізація, сувере-
нітет, глобальна фінансова криза.

Левчук Е.В.,  Коваленко В.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена актуальным вопросам реформации национальных экономических интересов Украины в 
условиях глобализации. В частности, исследованы понятия «экономическая безопасность» и «национальные 
экономические интересы государства», их особенности в условиях экономического кризиса, политического 
противостояния и вооруженной агрессии. Обобщены и уточнены направления формирования национальных 
экономических интересов для улучшения качества жизни максимально большей части населения в условиях 
минимизации потерь его остальной части

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальные экономические интересы, реформация, 
глобализация, суверенитет, глобальный финансовый кризис.

Levchuk O.V., Kovalenko V.A. CURRENT ISSUES OF REFORMATION NATIONAL ECONOMIC INTERESTS 
OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

The article is devoted to topical issues of reformation of the national economic interests of Ukraine in the context 
of globalization. In particular, explored the concept of «economic security» and «national economic interests of the 
state» and its specifics in the economic crisis, political opposition and armed aggression. Overview and specified 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність обраної теми дослі-
дження зумовлена необхідністю забезпечення 
економічної безпеки та незалежності України 
в умовах військового протистояння і глоба-
лізаційними процесами у світовій економіці 
з урахуванням пріоритетності національних 
інтересів держави. 

Проблема економічної безпеки зачіпає 
інтереси багатьох країн. Як свідчить світовий 
досвід, збиток економічним інтересам завда-
ється різноманітними спробами: порушен-
ням нормального стану міжнародної торгівлі 
(застосування ембарго, введення надмірних 

кількісних і тарифних обмежень, штучне підви-
щення або зниження цін на ті чи інші товари), 
створенням перепон на шляху міжнародного 
руху технологій, порушенням практики комер-
ційної діяльності та ін. Економічна безпека 
держави є вирішальною умовою дотримання 
та реалізації національних економічних інтер-
есів. Отже, у підтримці її належного рівня 
мають бути зацікавлені і приватний бізнес, і 
державні структури, і всі сфери суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань економічної безпеки та 
національних інтересів держави, умов їх під-
тримки і забезпечення, можливостей інтегра-

© Левчук О.В., Коваленко В.А.
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ції України в умовах трансформаційних пере-
творень присвячено праці таких учених, як 
О. Білорус, І. Бінько, А. Гальчинський, В. Геєць, 
Б. Губський, Я. Жаліло, Д. Лук’яненко, А. Маза-
ракі, В. Мунтіян, Ю. Макогон, В. Новицький, 
Ю. Пахомов та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наяв-
ність праць як українських, так і зарубіжних 
учених, присвячених розкриттю різних аспек-
тів та особливостей національних інтересів у 
світовій економіці, практично не існує ґрун-
товних праць щодо комплексної розробки 
механізму інтеграції України в глобальний 
конкурентний простір, орієнтованого не на 
пристосування до мікро- і макроструктур між-
народної економіки, а на досягнення її ста-
більної конкурентоспроможності, враховуючи 
одночасно відповідну специфіку національної 
економіки України та її економічну безпеку. 
Вищезазначені обставини обумовлюють акту-
альність даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є дослідження 
економічної безпеки України в розрізі складо-
вих, що її формують, на основі розгляду тео-
ретичних та методичних підходів, проведення 
аналізу основних тенденцій і розробка еконо-
мічних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності формування економічної без-
пеки України в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах розвитку еконо-
міки України, особливо на тлі процесів гло-
балізації, окреслена вище проблема постає 
особливо гостро. Нещодавні товарні «війни» 
з колись найбільшим імпортером нашої про-
дукції – Російською Федерацією, що прояв-
лялися в запровадженні найрізноманітніших 
видів обмежень, таких як санітарні умови, кво-
тування, технічні вимоги та ін., анексія Криму 
та військові дії на східному кордоні України 
завдавали та продовжують завдавати суттє-
вих збитків економіці України, порушуючи тим 
самим економічну безпеку держави. 

Поняття «економічна безпека» є відносно 
новим в українському лексиконі, хоча воно 
досить поширене і давно використовується 
у практичній діяльності на Заході. Проблема 
економічної безпеки вперше викристалізува-
лася в 30-х роках минулого століття на тери-
торії США. Актуальність цього питання була 
обумовлена тогочасною потужною світовою 
кризою і необхідністю напрацювання захо-
дів швидкого реагування на загрози такого 
масштабу в рамках національної економіки. 

У 70-х роках минулого століття під поняттям 
«економічна безпека» почали розуміти най-
важливіші складові національної безпеки, і 
досить швидко цей термін набув широкого 
поширення в економічно розвинутих капіта-
лістичних країнах. Як зазначає Р.Т. Ковалюк, 
поняття «національні інтереси» є невід’ємним 
складовим елементом як системи національ-
ної безпеки, так і геополітики. Американські 
вчені У. Ліппман, Г. Моргентау, Г. Кіссенджер 
та ін. розглядають національну безпеку як 
частину національних інтересів. Проблему 
національних інтересів досліджують україн-
ські науковці Б. Парахонський, С. Пирожков, 
В. Ліпка, В. Косевцов, І. Бінько та ін. [6].

У сучасній геополітиці під національними 
інтересами розуміють стратегічно важливі 
цілі, які ставить перед собою кожна держава, 
і засоби, за допомогою яких вона розраховує 
їх досягти. Українські національні інтереси – 
це життєво важливі матеріальні, інтелекту-
альні і духовні цінності українського народу як 
носія суверенітету і єдиного джерела влади 
в Україні, визначальні потреби суспільства і 
держави, реалізація яких гарантує державний 
суверенітет України та її прогресивний розви-
ток. У цьому розумінні національні інтереси 
є найважливішими завданнями внутрішньої і 
зовнішньої політики [11, с. 5–7].

У непередбачуваних  умовах процесу роз-
витку будь-якої країни особливості здійснення 
економічних, соціальних, політичних пере-
творень та формування системи національ-
ної безпеки в умовах глобалізації завжди 
пов’язані з конструктивною ідеологією держа-
вотворення, яка має відповідати національ-
ним інтересам і світовим тенденціям структур-
них зрушень.

Визначення національних інтересів має 
першочергове значення під час створення сис-
теми економічної безпеки та є невіддільними 
від історії і традицій українського народу, мен-
талітету, системи господарювання, культур-
них і духовних цінностей. Виважена реаліза-
ція національних інтересів є одним із головних 
завдань розвитку держави та пріоритетом її 
національної безпеки. Особливої гостроти ця 
проблема набуває останнім часом, у період 
пошуку шляхів подолання наслідків глобаль-
ної фінансової кризи, визначення пріоритетів 
стабілізації вітчизняної економіки. Особли-
вості сучасного буття України виводять у ранг 
чільних завдань формування та усвідомлення 
національних інтересів як базових засад 
послідовної та цілеспрямованої державної 
політики [1, с. 8–11].
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Поняття «національний інтерес» прийшло 
до нас із західної англомовної літератури, 
де воно вживається у значенні «державний 
інтерес». Під національними інтересами розу-
міють переважно інтереси держави, оскільки 
західні країни є мононаціональними держа-
вами (у соціально-політичному, а не етнічному 
аспекті). Нація являє собою єдність громадян-
ського суспільства і держави, тому національ-
ний інтерес стає узагальнюючим інтересом, 
який знімає суперечність між інтересами дер-
жави і громадянського суспільства.

Національний інтерес у демократичних 
країнах – це передусім узагальнений відпо-
відно до існуючих процедур інтерес людей, що 
формують політичну націю. Формування наці-
онального інтересу передбачає узгодження 
інтересів усіх громадян країни, хоча іноді це 
зводиться до врахування думки найбільш чис-
ленних соціальних груп.

Визначення поняття «національні інтер-
еси» викладено в Законі України «Про основи 
національної безпеки України» [12], де зазна-
чено, що національними інтересами є «жит-
тєво важливі матеріальні, інтелектуальні і 
духовні цінності Українського народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Укра-
їні, визначальні потреби суспільства і дер-
жави, реалізація яких гарантує державний 
суверенітет України та її прогресивний розви-
ток» [12].

«Національні економічні відносини кож-
ного суспільства проявляються насамперед 
як інтереси», – ці слова належать Ф. Енгельсу. 
Осмислення потреб і прагнення задовольнити 
їх зумовлюють мотивацію поведінки людини, 
спонукаючи її до певної цільової дії. У реаль-
ній дійсності потреби набувають конкретної 
форми інтересів (рис. 1) [5].

Розглядаючи визначення різних науков-
ців щодо національних інтересів, їх змісту  та 
пріоритетність для економіч-
ної безпеки як одне з головних 
завдань, вітчизняні вчені здій-
снюють активні дослідження 
цієї проблеми.

Так, В. Ліпкан стверджує, що 
становлячи першооснову наці-
ональної безпеки, національні 
інтереси можуть розглядатися 
як усвідомлені особою і сус-
пільством, гарантовані держа-
вою цільові настанови щодо 
необхідності існування та роз-
витку людини, нації і держави 
як єдиного організму [8].

І. Кукса, Є. Гончаров визначають націо-
нальні інтереси як реальну основу дій нації та 
держави, спрямованих на виживання, функці-
онування і розвиток, сукупність національних 
цілей і базових цінностей, які відіграють важ-
ливу роль у стратегії та тактиці у сфері націо-
нальної безпеки, та економічної безпеки як її 
складової [7].

На нашу думку, національні економічні 
інтереси мають бути спрямовані на поліп-
шення якості життя максимально великої час-
тини населення за умов мінімізації втрат його 
іншої частини. Так завжди відбувається в кра-
їнах із розвиненою демократією та громадян-
ським суспільством, проте в Україні центри 
економічного та політичного впливу майже 
завжди віддзеркалюють інтереси нечисель-
них груп населення всупереч потребам біль-
шості громадян.

Національні економічні інтереси в Україні 
часто постулюються як інтереси впливових 
політико-економічних угруповань. Також існує 
і суттєвий зовнішній вплив на процес визна-
чення та реалізації українських національних 
економічних інтересів. Водночас деякі дуже 
важливі для громадян України економічні 
інтереси не враховуються в соціальній та еко-
номічній політиці держави.

Таким чином,  частково національні інтер-
еси є узагальненим відображенням інтересів 
громадян, а частково вони несуть у собі від-
биток надіндивідуальних потреб суспільства.

Для з’ясування суті національних інтересів 
як основної складової економічної безпеки 
доцільно розглянути досить широку за діапа-
зоном ознак класифікацію (рис. 2) [2].

Об’єктами забезпечення економічної без-
пеки у загальному розумінні є всі процеси та 
явища, які певним чином стосуються забезпе-
чення соціально-економічного розвитку. Висо-
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Рис. 1. Взаємозв’язок потреб та інтересів
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кий та стійкий рівень соціально-економічного 
розвитку України тісно пов'язаний із встанов-
ленням та реалізацією її національних інтер-
есів. Від правильно визначених економічних 
пріоритетів та ефективності їх реалізації зале-
жить як поточне соціально-економічне стано-
вище, так і її перспективи, як короткострокові, 
так і довгострокові [3, с. 23].

Отже, варто звернути увагу на те, що наці-
ональні економічні інтереси є пріоритетом 
економічної безпеки тією мірою, в якій вони 
слугують забезпеченню економічної безпеки. 
Всі національні економічні інтереси прямо чи 
опосередковано стосуються економічної без-
пеки, однак ступінь впливу може суттєво від-
різнятися.

Значення національних економічних інтер-
есів у схемі системи забезпечення економіч-
ної безпеки представлено на рис. 3 [9, с. 41]. 

Схема, зазначена в рис. 3, сформована для 
сприяння оптимізації створення та функціону-
вання системи забезпечення економічної без-
пеки. Таке поєднання забезпечує необхідну 
обґрунтованість рішень із визначення загроз, 
створення та функціонування ефективної, 
збалансованої, економічно необтяжливої сис-
теми забезпечення економічної безпеки. Наці-

ональні економічні інтереси розглядаються 
як базовий об'єкт забезпечення економічної 
безпеки України. Вони є орієнтирами розвитку 
суспільства, мають значний вплив на визна-
чення напрямів розвитку та цільових пріори-
тетів.

Для визначення національних економічних 
інтересів необхідним є: моделювання і про-
гнозування соціально-економічного розвитку; 
аналіз поточного стану економіки та вияв-
лення тенденцій розвитку; коригування захо-
дів державного регулювання з метою досяг-
нення бажаних цілей [10, с. 42]. У зазначених 
діях особливо важливою є розробка системи 
економічних показників, які б надавали кіль-
кісну оцінку соціально-економічного розвитку 
країни. Такі показники обов’язково  необхідно 
відображати в діючій статистиці.

Державі в національній економіці необ-
хідно максимально чітко визначити систему 
національних інтересів, на основі якої будуть 
базуватися її дії. Коло національних інтересів 
доволі широке. Таким чином, не намагаючись 
охопити всю систему національних інтересів 
щодо економічної безпеки, визначимо  най-
більш пріоритетні національні інтереси, на 
засадах яких має будуватися та розвиватися 
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Рис. 2. Класифікація національних економічних інтересів
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національна економіка. Серед них виділимо 
такі:

- структурна перебудова економіки;
- забезпечення інвестиційної привабли-

вості;
- створення єдиного ринкового та інфор-

маційного простору;
- покриття дефіциту бюджету;
-  формування достатніх запасів держав-

них золотовалютних резервів;
- подолання інфляції;
- стабілізація курсу національної валюти;
- захист національного ринку від недобро-

совісної конкуренції, несприятливої дії світо-
вої кон'юнктури та іноземної конкуренції;

- прискорення відтворювального процесу;
-  підтримка та пожвавлення підприєм-

ницької активності;
- доступ на міжнародні ринки капіталу;
- підвищення рівня зайнятості населення;
- збереження накопичень громадян;
- раціоналізація ринку;
-  формування та реалізація регіональних 

соціально-економічних програм;
-  забезпечення прогнозованості соці-

ально-економічного розвитку;
- зміцнення міжнародного авторитету 

фінансової системи держави та її окремих 
інститутів.

Реалізація економічних інтересів дасть 
змогу спрямовувати економічну політику на 
задоволення стратегічних економічних інтер-
есів та забезпечення економічної безпеки, 
які полягають у створенні самодостатньої, 
конкурентоспроможної, соціально спрямо-

ваної економіки; вирішенні державою соці-
альних проблем; поліпшенні та збереженні 
генофонду нації; прискоренні технологічного 
прогресу; забезпеченні екологічної безпеки; 
ефективному використанні світових досяг-
нень науково-технічного прогресу; побудові 
рівноправних та взаємовигідних економічних 
відносин з іншими країнами.

Одним із важливих напрямів реалізації еко-
номічних інтересів як пріоритетів економічної 
безпеки України є забезпечення оптималь-
ного співвідношення та ефективної взаємодії 
між приватним та державним секторами еко-
номіки. 

Сьогодні в складних умовах для економіки 
України економічна політика має зосереджу-
ватися на тому секторі, який буде найбільш 
ефективним. Нові центри економічної влади 
(фінансово-промислові, фінансово-банківські, 
промислові монополії, аграрні групи) намага-
ються використати державну владу у власних 
інтересах. Практично неприховане зрощення 
бізнесу і політичної влади породжує елітні 
економіки (тобто сфери господарювання для 
обмеженого кола осіб із високими вхідними 
бар’єрами, що забезпечують одержання над-
прибутків). Кінцевою метою такої взаємодії 
є одержання підприємцями надприбутків, а 
чиновниками – корупційної ренти. Саме тому 
боротьба з корупцією та незаконною економіч-
ною діяльністю, забезпечення рівності стар-
тових можливостей в економічній діяльності, 
відокремлення бізнесу від влади, досягнення 
справедливості при розподілі створеного про-
дукту та багато інших необхідних заходів в 

Рис. 3. Схема системи забезпечення економічної безпеки
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Україні мають стати першочерговими завдан-
нями економічної політики, які повинні сприяти 
забезпеченню економічної безпеки та задо-
воленню національних економічних інтересів 
всієї держави.

Крім національних економічних інтересів 
(перелік основних із них сформульовано 
вище), існує низка завдань, які не є загально-
визнаними національними економічними прі-
оритетами, однак, на нашу думку, мають ними 
стати:

- боротьба з корупцією та корупційними 
доходами (зокрема, на базі системного контр-
олю видатків державних службовців та членів 
їх родин);

- відокремлення економічної діяльності 
від політичної влади (передусім шляхом усу-
нення можливостей одержати конкурентні 
переваги за рахунок використання владних 
повноважень);

- переорієнтація політико-економічної 
еліти з перерозподілу на створення вартості;

- створення рівних стартових можливос-
тей всім членам суспільства та забезпечення 
загальнодоступності просування соціальними 
сходами;

- заміщення персоніфікованих соціально-
економічних відносин деперсоніфікованими 
(деперсоніфікована довіра до контрагентів 
замість персоніфікованої);

- зниження ступеня експлуатації в сус-
пільстві, насамперед власників праці та землі.

Крім того, при обранні напрямів реалі-
зації національних економічних інтересів у 
зовнішній економічній політиці України пере-
вагу надають поетапному скороченню дефі-
циту платіжно-торговельного балансу; роз-
ширенню сучасних і пошуку нових ринків 
збуту, стимулюванню нарощування експорту, 
а також удосконаленню товарної структури 
експорту та імпорту; визначенню обсягів і 
переліків товарної номенклатури критичного 
імпорту; розбудові інфраструктури зовнішньої 
торгівлі та вдосконаленню системи митного 
контролю і тарифного регулювання; розвитку 
співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями у національних інтересах; сти-
мулюванню ефективних іноземних інвестицій 
та довгострокових торгових відносин із зару-
біжними країнами [9, с. 41].

Будучи державою Центральноєвропей-
ського регіону, Україна має економічні інтер-
еси і поза його межами, які реалізовує в таких 
діях [10, с. 45]:

- зміцнення стратегічного партнерства із 
США і зв'язків із країнами Західної Європи від-
повідно до економічних інтересів і пріоритетів 
України;

- укріплення та консолідація відносин зі стра-
тегічно важливими сусідами, насамперед Поль-
щею, країнами Балтії, Туреччиною, Грузією, 
Азербайджаном, Узбекистаном, Молдовою;

- сприяння формуванню регіональних 
структур економічної безпеки від Балтійського 
і Чорного морів до Закавказзя і Центральної 
Азії. Співробітництво з країнами Центральної 
Європи і Балтійсько-Чорноморського регіону 
в різних галузях економіки є важливим пере-
хідним етапом інтеграції України в ЄЕП;

- створення європейських і євразійських 
транспортних коридорів: «Балто-Чорномор-
сько-Близькосхідний», «Західна Європа – 
Україна – Закавказзя – Центральна Азія – 
КНР» та використання їх для формування 
систем постачання енергоносіїв і стратегічно 
важливої сировини; розбудова нафтогазових 
транспортних коридорів, створення умов їх 
безпечного функціонування;

- поширення економічних інтересів України на 
Близькому Сході, у Центральній і Південній Азії.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, реалізація національних економіч-
них інтересів сприяє розвитку та функціо-
нуванню економіки держави, підтриманню її 
збалансованого стану. Вигідне географічне 
розташування України робить можливим 
реалізацію національних економічних інтер-
есів і відкриває перед нею багатоманітність 
інтеграційних векторів національної еко-
номіки, головним з яких є вектор ЄС. Існує 
велика база ресурсів та можливостей для 
виконання національних економічних інтер-
есів, хоча можливості нашої держави не 
реалізовані повністю.

Підсумовуючи, можна зробити висно-
вок, що національні інтереси є фундамен-
тальною основою економічної політики та 
основним пріоритетом економічної безпеки. 
Необхідно активізувати зусилля на розробку 
такої стратегії національної економічної 
безпеки України, яка була б спрямована на 
політичну консолідацію громадян України 
навколо спільних національних економічних 
інтересів і національних цінностей, подо-
лання наявних суперечностей і досягнення 
належного рівня життя, збереження націо-
нального миру та забезпечення сталого роз-
витку нашої держави.
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Постановка проблеми. Економічна вза-
ємодія транснаціональних компаній з економі-
ками різних країн є основою функціонування 
світової економіки на сучасному етапі. Коопе-
рація капіталу ТНК з національними економіч-
ними ресурсами дала можливість побудувати 
масштабні, ультрасучасні об’єкти інфраструк-
тури, розвивати передові технології практично 
в будь-якій сфері життєдіяльності людини та 
створити норми існуючих технологічних укла-
дів. З іншої сторони, вона призвела до високої 
залежності світового добробуту від результа-
тів діяльності окремих компаній. Тобто еконо-
мічний спад (обвал цін на акції, корупційний 
скандал, порушення екологічних вимог тощо) 
певної ТНК може призвести до колапсу цілої 
глобальної економічної системи, занепаду 
певних галузей і зниження рівня добробуту 
мільйонів людей.

Невідворотність цих процесів зумовлю-
ється самою концепцією економічного зрос-
тання: кожна компанія прагне до постійного 
зростання, адже саме зростання забезпечує 
вплив на ринок, збільшує економічний ефект, 
призводить до зростання добробуту її влас-
ників, і визначає критерії споживання, а тому 
теоретично кожна компанія прагне до (або 
зацікавлена в) монополії, які в свою чергу 
суперечать ринковим умовам господарю-
вання. У зв’язку із цим економічна наука виро-
била ряд теорій регулювання відповідних 
процесів. Однак, їх дія суттєво обмежена кон-
кретними умовами і особливостями, а тому 
на практиці вкрай складно забезпечити опти-
мальний баланс інтересів ТНК і країн-донорів 
чи реципієнтів.

Актуальність теорій 60-70х років зберіга-
ється для держав, економіки яких суттєво від-
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стають в своєму розвитку і одночасно воло-
діють значними ресурсами, які можуть бути 
використані провідними ТНК в окремій галузі. 
Сучасний стан розвитку економіки України 
відповідає саме таким критеріям, а тому, на 
основі практики функціонування цих теорій, 
необхідно розробити ефективний механізм 
макроекономічного регулювання впливу іно-
земних і стимулювання розвитку національ-
них ТНК.

Аналіз літературних даних та постановка 
проблеми. Найбільш відомими вітчизняними 
дослідниками положень теорій транс націона-
лізації 60-70-х років ХХ століття є Л. Кудирко, 
О. Мозговий, Т. Орєхова, О. Рогач, В. Рокоч, 
С. Якубовський та інші вчені. Проте, як у 
вітчизняній науковій літературі, так і у працях 
іноземних науковців не сформулювано комп-
лексного практичного підходу до вивчення 
основ процесу транснаціоналізацїі, і кожна з 
теорій виходить з певних умов чи обставин, 
що найбільш актуальні в конкретний період 
часу. Саме тому існує необхідність в систе-
матизації цих умов і обставин і подальшої 
їх імплементації в практику функціонування 
суб’єктів транснаціоналізації.

Формулювання цілей статті. Неоднорід-
ність впливу транснаціоналізації на еконо-
мічні відносини як в глобальному масштабі, 
так і на рівні конкретних підприємств потребує 
всебічного аналізу основних теорій, що їх опи-
сують, дослідження складу переваг і недоліків 
цих теорій і визначення конкретних умов щодо 
можливості їх використання, при формуванні 
комплексу регуляторних заходів.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження транснаціоналізації є відносно новим 
напрямом економічної науки, хоча процеси, 
що стосуються діяльності ТНК, розглядалися 
ще в роботах Т. Манна, А. Сміта, Д. Рікардо, 
А. Маршалла, але власне виникнення поняття 
«транснаціональна корпорація» датується 
серединою 60-х років ХХ ст. З того часу захід-
ними економічними концепціями запропо-
новано численні наукові праці, присвячені 
вивченню феномена ТНК і, досягнувши най-
більшого розмаху в 70-80-х роках, вони зна-
чно диверсифікували наукові підходи в сфері 
вивчення відповідного поняття. Тогочасні і 
більшість сучасних наукових концепцій, хоча 
і відносяться до одного і того самого процесу, 
транснаціоналізації, однак виокремлюються 
різнобічністю тлумачень щодо причин його 
поширення. У зв’язку із цим найбільш ефек-
тивним методом вивчення теоретичних кон-
цепцій щодо процесів транснаціоналізації є 

їх групування за еволюційним принципом. 
Варто відмітити й те, що така різнобічність є 
наслідком не лише різних стратегій розвитку 
ТНК, але й трансформацією виробничих і гос-
подарських відносин, яка з середини ХХ – сто-
ліття, набула неабиякого прискорення.

Як зазначалося вище, початком еволюцій-
ного розвитку теоретичних концепцій транс-
націоналізації стали 60-ті роки ХХ століття, 
коли активна закордонна виробнича діяль-
ність пояснювалась в основному з виключно 
виробничої позиції, що відзначено змістом 
теорії промислової організації або теорії роз-
міщення.

У загальному, концепціями 60-х років процес 
транснаціоналізації визначається як резуль-
тат стратегії, яку використовують ТНК з метою 
«подолання бар’єрів», що відокремлюють наці-
ональні ринки один від одного, використовуючи 
для цього свої специфічні переваги.

Так, теорія промислової організації визна-
чала конкурентні переваги транснаціональних 
корпорацій перед іншими фірмами. Ці ризики 
пов’язані з необхідністю покриття технічних і 
організаційних витрат на дистанційне управ-
ління закордонними філіями, потребою вра-
хування ймовірності дискримінації, а також 
витрат, пов’язаних із лінгвістичними, культур-
ними бар’єрами тощо. Таким чином, процес 
створення закордонної виробничо-техноло-
гічної мережі (транснаціоналізації) пов’язаний 
із володінням специфічної, а по суті монопо-
лістичної переваги, що випливає з недоскона-
лості ринку.

Застосування теорії монополістичної кон-
куренції до ТНК спричинило за собою дослі-
дження таких елементів, як широкий доступ 
до факторів виробництва та споживачів, а 
також економії на масштабі в рамках міжна-
родного виробництва, дистрибуції і поста-
чання. Ця теорія використовувалась для 
вивчення факторів, що сприяють успіху ТНК 
як на вытчизняних, так і зарубіжних ринках.

Розвиваючи такі ідеї, Ч. Кіндлбергер виді-
лив переваги ТНК, які стали наслідком невід-
повідності ринкової системи нормам доскона-
лої конкуренції:

– переваги у функціонуванні на товарних 
ринках, пов’язані з диференціацією товарів, 
використанням досягнень у сфері маркетингу 
та механізму керованих цін;

– переваги на ринках факторів виробни-
цтва: власність на патенти, доступ до джерел 
капіталу, кваліфікація персоналу тощо;

– внутрішня і зовнішня економія від масш-
табів виробництва;
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– можливість використовувати у своїх 
інтересах різні форми державного втручання 
в різних країнах [1].

Основним науково-теоретичним досягнен-
ням даної концепції стало первинне обґрун-
тування наслідків впливу розвитку ТНК на 
ринки приймаючих країн і діяльність їх учас-
ників. Проте суттєвим недоліком цієї концеп-
ції є відсутність ґрунтовних тлумачень щодо 
причин зародження ТНК і процесу трансфор-
мації національної фірми в інтернаціональну 
зокрема, адже їх зміст стосується діяльності 
діючих на той час, повноправно сформованих 
ТНК, які мають сформовані відповідні конку-
рентні переваги і можуть їх реалізовувати.

Поряд з теорією промислової організації 
з 60-х років отримує розвиток теорія розмі-
щення. Сутністю якої стало вивчення причин 
розміщення філій ТНК в кожній конкретній кра-
їні. З цієї позиції було проведено багато дослі-
джень, що присвячені аналізу географічного 
розміщення прямих інвестицій, здійснюваних 
ТНК в економіки окремих країн. Проте, зважа-
ючи на особливості розвитку економік різних 
країн в той час, основу досліджень склало 
поширення капіталу американських фірм у 
Західній Європі та Канаді. Результатом такого 
аналізу стало розробка Т. Хорогом моделі 
вибору фірми між експортом і закордонним 
виробництвом, що пов’язана з обліком торго-
вих тарифів.

Хоча обидві теорії (промислової організа-
ції і розміщення) розвивались окремо одна 
від одної, однак їх спільним недоліком стала 
відсутність досліджень, щодо динаміки роз-
витку процесу транснаціоналізації. У цьому 
напрямку широкого застосування набула тео-
рія циклу міжнародного виробництва товару 
(ЦМВТ), яка розглядала торгівлю та інвестиції 
як елементи єдиного процесу використання 
зарубіжних ринків, а також враховувала зміну 
процесу в динаміці. Основою відповідної тео-
рії стали наукові доробки Р. Вернона (1966 р.) 
і Л. Уелсса (1970 р.) [2, с. 266].

Теорія ЦМВТ пояснює транснаціоналізацію 
за допомогою характеристик попиту і пропози-
ції на певні продукти. На відміну від класичної 
інтерпретації «стадій життєвого циклу вироб-
ництва» виділяються такі стадії: розробки, 
зрілості, стандартизації. Варто зауважити й 
на тому, що дана теорія враховує вплив інно-
вацій, які дають фірмі можливість спочатку 
експортувати продукт, а потім (із-за різниці 
цін на фактори виробництва) переводити 
його виробництво на території країн-імпорте-
рів. У ході подальшого удосконалення змісту 

теорії ЦМВТ була включена нова стадія, яка 
характеризувала стан коли виробництво в 
зарубіжній філії ТНК досягає такого рівня еко-
номії на масштабі, що може не тільки забез-
печити даним продуктом місцевий ринок, але 
й експортувати його в треті країни.

Формування висновків теорії Р Вернона в 
динаміці дає можливість їх використання для 
пояснення ранніх стадій транснаціоналізації 
відносно конкретних фірм, товарів чи тери-
торій. Основною заслугою цієї наукової праці 
стало первинне підтвердження необхідності 
дослідження життєвих циклів на глобальному 
рівні не самих товарів, а більш широких їх 
груп, технологій, галузей тощо. Водночас таке 
досягнення зумовило і її основний недолік, 
оскільки розвиток транснаціоналізації в сучас-
них умовах визначається більшою мірою 
стратегіями розвитку ТНК, аніж стадіями жит-
тєвого циклу, що окреслює теорія ЦМВТ.

Окремою перевагою вказаних теорій є фор-
мулювання і побудова досліджень в динаміці, 
що забезпечує можливість їх використання 
упродовж будь-яких економічних коливань, 
при чому по виділених стадіях, практично, 
розвивається будь-яка міжнародна компанія. 
Однак недоліком теорії конкурентоспромож-
ності галузі і моделі життєвого циклу продукту 
є висока прив’язка до самого продукту, при 
чому, ця теорія мало обґрунтовує критерії для 
товарів, що можуть залучатись у транснаціо-
нальне виробництво. 

У 70-х роках ХХ століття продовжувалось 
розширення концепції в рамках теорії промис-
лової організації. Незважаючи на це, у тео-
рії промислового позиціонування 70-х років 
збереглися тенденції щодо передової ролі 
інновацій в процесі розвитку транснаціона-
лізації. Підтвердженням цього стали наукові 
узагальнення П. Фішера, який зазначив, що 
основними факторами динамічного розвитку 
малих і середніх ТНК на той час стало поши-
рення високих технологій і ноу-хау, якими вони 
володіють.

Розширення меж наукових аргументів у тео-
рії промислового позиціонування 70-х років 
викликало активізацію її положень в процесах 
транс націоналізації. Однак ключовий недо-
лік – орієнтація більшою мірою на виробничу 
сферу, не дає ґрунтовного дослідження щодо 
розвитку ТНК за іншими напрямами (напри-
клад поширення ТНБ, ТНК сфери послуг 
тощо). Більше того, теорія, відстоюючи ідею 
розвитку інновацій як однієї із основних при-
чин транснаціоналізації, не враховує зворот-
ного впливу, коли ТНК, привласнюючи певне 
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ноу-хау, окрім того, що не використовують 
його у власній діяльності, блокують подальше 
удосконалення.

Певним проривом наукового обґрун-
тування процесів транснаціоналізації у 
70-х роках став розвиток фінансових теорій 
транснаціоналізації.

Р. Алібер, використовуючи макроекономіч-
ний підхід, намагався довести, що рух пря-
мих іноземних інвестицій у межах ТНК зумов-
люється зміною курсів валют. Згідно із його 
дослідженнями, в країнах з стабільною валю-
тою фірми мають можливість капіталізувати 
той самий обсяг доходів за рахунок викорис-
тання більш дешевих кредитних ресурсів, ніж 
у державах з менш стабільною валютою. Ця 
«валютна премія» покриває ризик можливого 
зниження курсу нестабільних валют [3].

Суттєвим обмеженням широкого викорис-
тання теорії Р. Алібера стало те, що окрім змін 
обмінних курсів багато інших факторів визна-
чають різницю в прибутковості філій ТНК, 
проте ця модель поклала початок співстав-
лення макро- і мікроекономічних підходів до 
аналізу процесів транснаціоналізації. 

Як самостійну теорію транснаціоналіза-
ції 70-х років необхідно виділити олігополіс-
тичну модель транс націоналізації, автором 
якої став Ніккербоккер. В 1973 р. на основі 
емпіричного дослідження 187 американських 
корпорацій вчений довів, що в олігополістич-
них галузях за лідерами ринку, що здійсню-
ють іноземне інвестування, аналогічно діють 
їх внутрішні конкуренти. За представленими 
дослідженнями в 45% випадків ця стратегія 
«стратегія наслідування лідера» використову-
валася протягом 3-ох років, а 75% – протягом 
семи років функціонування.

Подальше удосконалення олігополістичної 
моделі транснаціоналізації знайшло своє відо-
браження в наукових доробках Грема 1978 р. 
Його дослідження базувалось на вивченні 
інвестиційної поведінки європейських ТНК в 
США. Прискорена транснаціоналізація євро-
пейських компаній стала формою спротиву 
стратегіям американських ТНК в Європі. 
Таким чином, процеси транснаціоналізації 
не завжди визначаються економічними виго-
дами, а є певною мірою контраргументами в 
конкурентній боротьбі. Прикладний характер 
моделей є визначальним досягненням від-
повідної теорії, однак обмеження критеріїв і 
однобічність положень суттєво обмежують її 
універсальність застосування. 

Однією із найбільш помітних теорій 
70-х років являється теорія ринкової влади. 

Основоположником теорії ринкової влади 
став американський вчений С. Хаймер. Він 
стверджував, що у промислово розвинених 
країнах ціни на такі фактори виробництва, як 
робоча сила, енергоресурси та природні копа-
лини є високими порівняно з країнами, що 
розвиваються. При цьому в промислово роз-
винених країнах існує надлишок капіталу, що 
призводить до відносно низької норми при-
бутку і ставки відсотка [4, с. 41].

Ця ситуація, з точки зору класичної та нео-
класичної економічної теорії, повинна стиму-
лювати вивезення капіталу до країн, що розви-
ваються, де існує нестача капіталу і надлишок 
порівняно дешевої робочої сили та ресурсів. 
Однак у другій половині ХХІ ст. основні потоки 
ПІІ надходили саме в промислово розвинені 
країни, що суперечило висновкам класичної 
та неокласичної економічної теорії [5, с. 35].

Пояснюючи дану ситуацію, С.Хаймер 
обґрунтував тезу про те, що для ТНК осно-
вною метою здійснення прямих зарубіжних 
інвестицій є не зменшення витрат виробни-
чого процесу, а отримання «ринкової влади». 
Відповідно до даної теорії, на ранніх стадіях 
зростання компанія розширює свою частку 
на ринку країни шляхом злиття і поглинання, 
збільшуючи концентрацію виробництва і капі-
талу. Якщо подальше посилення ринкової 
влади у країні походження стає неможливим, 
компанія інвестує прибуток в інші країни, що 
призводить до виникнення аналогічної ситуа-
ції на зарубіжних ринках. 

Наступним мотивом, з точки зору С. Хай-
мера, для здійснення зарубіжних капіта-
ловкладень є «захисне інвестування». Ця 
стратегія ґрунтується на тому, що ТНК може 
створити іноземне підприємство не для збіль-
шення, чи збереження прибутку, а з метою 
не допустити своїх конкурентів на закордонні 
ринки. С. Хаймер розглядає захисне інвесту-
вання як олігополістичну поведінку, яка вті-
люється в короткострокову конкуренцію між 
невеликою кількістю господарюючих суб’єктів 
для завоювання ринкової влади [4, с. 42].

Аналізуючи дану ситуацію, В.Рокоча ствер-
джує, що вплив на конкуренцію через захисне 
інвестування породжує щонайменше дві важ-
ливі проблеми: по-перше, якщо припустити, 
що прямі іноземні інвестиції знижують конку-
ренцію на товарних ринках, то уряди прийма-
ючих країн повинні контролювати діяльність 
закордонних філій, що є вкрай несприятливим 
для ТНК; по-друге, захисне інвестування може 
спричиняти і певні додаткові витрати. Так, 
закордонна філія ТНК буде схильна до лобі-
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ювання на державному рівні певних захисних 
заходів, від чого ТНК отримає додаткові при-
бутки, а країна-реципієнт програє, оскільки на 
ринку утворюватиметься монополія інозем-
ного виробника, що є вкрай несприятливим 
для внутрішнього ринку [6, с. 91]. 

Парадокс даної ситуації полягає в тому, 
що, як стверджує теорія ринкової влади, після 
того, як компанія отримала монопольну владу 
над ринком, вона втрачає зацікавленість у 
збільшенні обсягу довгострокових інвестицій, 
оскільки виникає можливість збільшення при-
бутків без модернізації виробництва. 

Сама по собі, теорія ринкової влади висту-
пає комплексним науковим дослідженням 
філософського характеру яке базується на 
численних припущеннях, що сформовані на 
основі статистичного аналізу розвитку транс-
націоналізації і більшою мірою направлені на 

висвітлення негативного впливу транснаці-
оналізації на формування ринку досконалої 
конкуренції. Проте, ці припущеня не визна-
ються як керівництвом ТНК, так і владними 
структурами певних країн. Однак, її основним 
недоліком виступає те, що теорія ринкової 
влади мало уваги приділяє дослідженню осо-
бливостей конкуренції ТНК в високоприбут-
кових галузях, яка є динамічною категорією, 
а отже під впливом часу часто унеможлив-
лює формування ринкової влади. Зокрема 
припущення про те, що отримання монополь-
ної влади над ринком, зумовлює втрату заці-
кавленості у збільшенні обсягу довгостроко-
вих інвестицій не виправдовується відносно 
сучасного розвитку світового ринку цифро-
вих технологій і їх програмного забезпечення, 
про що свідчить розвиток таких корпорацій як 
Microsoft, Apple, Google, Facebook і. т.п. 

Таблиця 1
Практичні аспекти окремих теорій транснаціоналізації  

60-70-х років ХХ століття на мікрорівні
Основні теорії Ключові положення Практичний аспект

l. THK-результат 
посилення конкуренції. 
(П. Баклі і М. Кессон)

Висунення на перший 
план проблеми 
власності на знання 
– переміщуваний вид 
активів корпорацій, 
володіння яким суттєво 
полегшує міжнародну 
експансію.

Завчасне вивчення переміщуваних 
активів ТНК, з метою стримування їх 
можливої експансії в країні, з одного 
боку, і з іншого, сприяння максималь-
ному використанню, таких активів, 
якщо вони не загрожують національ-
ним інтересам держави, галузі тощо.

2. ТНК – результат 
промислової організації та 
недосконалої конкуренції 
(Хаймер-Кіндлбергер)

Конкурентні переваги у 
ТНК вище, ніж у місцевих 
компаній

Національним компаніям України 
доцільно аналізувати діяльність спо-
ріднених за сферою господарювання 
іноземних ТНК і перейняти їх досвід 
в питаннях маркетингу, використання 
власності на патенти, економії, одер-
жуваної ТНК унаслідок у вертикаль-
ної інтеграції.

3. Модель, життєвого 
циклу продукту (Р. Вернон)

Використання в інтересах 
ТНК трьох стадій 
життєвого циклу продукту

Вітчизняним компаніям доцільно 
вивчати досвід ТНК у питаннях стан-
дартизації продукції.

4. Теорія інтерналізації  
(А. Рагмен)

ТНК – міжнародна 
конкуренція фірм

Пропонується, щоб була розроблена 
і прийнята до реалізації стратегія з 
проблем ПІІ з розділом, що стосу-
ються специфічних ноу-хау провід-
них іноземних ТНК і їх ефективного 
залучення в діяльність стратегічно 
важливих підприємств країни.

5. Концепція 
диверсифікації та 
інтерналізації

Міжнародна експансія 
ТНК альтернатива 
диверсифікації на ринку 
країни походження.

Вивчення досвіду ТНК в питаннях 
зіставлення розмірів економії від 
масштабів виробництва на рівні під-
приємства чи на рівні фірми

6. Концепція 
внутрішньофірмової 
централізації  
(М. Тейлор. Н .Тріфт)

Ухвалення корпораціями 
безлічі форм об’єднання: 
від моноцентричної до 
поліцентричної.

Вивчення і використання ТНК в 
питаннях, що стосуються надання 
обраної фінансової структурі ролі 
організуючого ядра об’єднання.
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Теорія інтерналізації та привласнення роз-
глядає розвиток міжнародного виробництва 
з позицій зменшення трансакційних витрат 
та економії на масштабі сфери діяльності  
(Р. Коуз).

З точки зору Р. Коуза, підвищення ефектив-
ності організаційної структури компанії, яка 
є рушійною силою підвищення ефективності 
її діяльності, приводить до збільшення роз-
міру фірми та її перетворення на транснаціо-
нальну корпорацію. [7, с.35] Він стверджує, що 
завжди є вибір між менеджментом і ринком: 
компанія має оптимізувати свою структуру 
(зменшувати кількість підрозділів) доти, поки 
вона сама, а не ринок, визначатиме напрямки 
своєї діяльності. При цьому, ПІІ виступають як 
засіб зменшення трансакційних витрат фірми 
(обмеження обсягу ринкових відносин завдяки 
ПІІ, які надають можливість ТНК контролю-
вати всі стадії виробничого процесу), а інколи 
і маркетингової діяльності.

Теорія привласнення доповнює теорію 
інтерналізації та ґрунтується на дослідженні 
галузей високих технологій. Відповідно до 
положень теорії привласнення, компанія, яка 
має технологічні конкурентні переваги, здій-
снює іноземне інвестування з метою, перш за 
все, підвищення ефективності використання 
нових технологій та створення продукції з 
високими якісними характеристиками. 

З точки зору прибічників даної теорії, для 
отримання потенційних доходів від своїх тех-
нологічних переваг, для компанії зазвичай 
більш вигідним є встановлення контролю над 
виробництвом при повному праві власності 
на підприємство (за наявності декількох влас-
ників контроль за виробництвом може бути 
недостатнім, що з великою ймовірністю при-
зведе до втрати технологічних переваг ком-
панії). В. Рокоча розвиває дану думку, наголо-
шуючи, що поділ контролю між власниками 
може призвести до розкриття інформації, яка 
може бути використана в процесі конкурент-
ної боротьби між ними [6, с. 93].

Прихильники теорії інтерналізації та при-
власнення вважають, що головною метою 
іноземного інвестування є не збільшення чи 
отримання монопольної влади, а підвищення 
ефективності виробництва всередині ТНК та 
збереження її технологічного лідерства. Таким 
чином, утворення іноземних філій сприяє під-
вищенню технологічного рівня та загальної 

ефективності функціонування економічної 
системи. 

Недоліки теорії інтерналізації та привлас-
нення висвітлюються через логічний аналіз. 
Зокрема припустивши, що основною метою 
поширення ПІІ є підвищення ефективності 
виробництва всередині ТНК, вони теоретично 
унеможливили формування філій ТНК в кра-
їнах, де менша прибутковість, рентабель-
ність, дохідність і т.п. ніж у країні базування. 
А це в свою чергу суперечить розвитку таких 
сучасних ТНК як The Coca-Cola Company, Mc 
Donalds Company, які мають свої філії майже 
в усіх країнах світу, які працюють з різною 
ефективністю. 

Загалом виділення переваг і недоліків тео-
рій транснаціоналізації 60-70-х років ХХ сто-
ліття є своєрідним орієнтиром для форму-
вання макроекономічного регуляторного 
механізму, однак їх положення можуть вико-
ристовуватись і на макрорівні (таблиця 1). 

Орієнтація системи менеджменту вітчизня-
них фірм на запропоновані прикладні аспекти 
дозволить їх не тільки втриматися на вітчиз-
няному ринку, а й поступово проводити екс-
пансію ринків інших країн. Причому опера-
тивне забезпечення вітчизняними компаніями 
критеріїв поведінки, що описуються в теоріях 
транснаціоналізації 60-70-х років ХХ століття 
створює надійний «плацдарм» для подаль-
шого їх включення в більш складні відносини, 
породжені процесом економічної глобалізації.

Висновки з цього дослідження. Попри 
суттєвий часовий розрив теорії транснаціо-
налізації 60-70-х років ХХ століття є вагомим 
надбанням для сучасної економічної науки. Їх 
висновки являються базою для наукових тео-
рій ХХІ століття, а прикладні аспекти повністю 
описують сучасний стан функціонування ТНК 
в країнах, економіки яких перебувають в стані 
рецесії і за своїми масштабами суттєво від-
стають від розвинутих країн. Зважаючи на це, 
нами виділено основні практичні аспекти цих 
теорій і запропоновано можливості їх викорис-
тання в якості механізму оптимізації впливу 
транснаціоналізації на економіку приймаючих 
країн і України зокрема.

Подальші дослідження проводитимуться у 
контексті вивчення прикладних аспектів більш 
пізніх теорій транснаціоналізації й встанов-
лення відповідності їх положень сучасним 
умовам розвитку вітчизняної економіки.
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Вплив євроінтеграційних процесів  
на економічний розвиток України
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У статті досліджено сучасний стан економіки України та перспективи інтеграції з Європейським Союзом. 
Проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій держави за останні майже десять років та їх вплив 
на ВВП країни. Проведено дослідження надходжень прямих інвестицій, у тому числі з ЄС, в країну та їх вплив 
на розвиток національної економіки.

Ключові слова: економічна інтеграція, зовнішньоторговельний оборот, торговельно-економічне співробіт-
ництво, зовнішня торгівля, прямі інвестиції.

Осипова Л.В. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ
В статье исследовано современное состояние экономики Украины и перспективы интеграции с Европей-

ским Союзом. Проанализирована динамика экспортно-импортных операций государства за последние почти 
десять лет и их влияние на ВВП страны. Проведено исследование поступлений прямых инвестиций, в том 
числе из ЕС, в страну и их влияние на развитие национальной экономики.

Ключевые слова: экономическая интеграция, внешнеторговый оборот, торгово-экономическое сотрудни-
чество, внешняя торговля, прямые инвестиции.

Osipova L.V. THE IMPACT OF INTEGRATION PROCESSES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
UKRAINE

The current state of the economy and the prospects of the European Union integration of Ukraine is studied. The 
dynamic of export-import operations of the state in nearly ten years and their impact on GDP is analyzed. A study of 
direct investments of the country, including the EU, and their impact on the national economy is conducted.

Keywords: economic integration, foreign trade turnover, trade and economic cooperation, foreign trade, direct 
investments.

Постановка проблеми. В умовах сього-
дення, коли Україна обрала курс на євроін-
теграцію, національна економіка перебуває 
в стабільно-важкому стані. Це стосується не 
лише загального ослаблення економіки кра-
їни, але і її галузей та сфер, зокрема і зовніш-
ньоекономічної діяльності. У цілому екс-
портно-імпортні операції є особливим видом 
економічної діяльності, тісно пов’язаної, тією 
або іншою мірою, з усіма галузями господар-
ської системи Ураїни. В Україні міжнародні 
операції завжди були та залишаються пріо-
ритетним напрямом політики держави, що у 
свою чергу створює підґрунтя для розвитку 
вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного 
клімату в країні [1, с. 27].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми європейської економічної 
інтеграції та перспективи інтеграції України 
до ЄС досліджуються в роботах вітчизня-
них вчених: О. Білоруса, С. Боринця, В. Буд-
кіна, П. Єщенка, І. Бураковського, П. Єщенка, 
А. Гальчинського, Л. Кістерського, Г. Климка, 
Н. Кузнєцової та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість розробок, малодослідженим є аналіз 
сучасного стану відносин України з Європей-
ським Союзом та формування на цій основі 
корегування євроінтеграційних процесів щодо 
впливу на економічний розвиток України.

Мета статті – дослідження, аналіз та оцінка 
можливих економічних переваг для економіки 
України крізь призму інтеграційних відносин з 
Європейським Союзом.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із пріоритетних напрямів 
інтеграційної діяльності України є подальший 
розвиток співробітництва з країнами ЄС. На 
сьогоднішній день торговельно-економічне 
співробітництво між Україною та Європей-
ським Союзом динамічно розвивається. Ста-
більно зростає двосторонній зовнішньоторго-
вельний оборот та прямі іноземні інвестиції з 
країн ЄС в українську економіку.

Зовнішня торгівля значною мірою впли-
ває на динаміку ВВП, як основного джерела 
формування доходів. Доведено, що позитив-
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ний вплив на зростання ВВП має експортно-
імпортна діяльність держави, особливо в 
умовах високої як продуктивності, так і конку-
рентоспроможності вітчизняної продукції.

Більш детально стан міжнародних операцій 
протягом зазначеного періоду відображено у 
таблиці 1.

За 2010–2013 рр. дані наведено без ураху-
вання тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим і м. Севастополя, за 
2014–2015 рр. – також без частини зони про-
ведення антитерористичної операції.

У таблиці 1 відображені реальні обсяги 
експортно-імпортних операцій України про-
тягом 2007–2015 рр. Як бачимо, зовнішньо-
торговельний оборот щороку збільшується, 
за винятком кризової ситуації 2009 року, коли 
темп зростання знизився на 41,66%. Також 
скорочення помітне й у 2013 році (на 6,32%). 
Переважну більшість зовнішньоторговель-
ного обороту становить імпорт товарів, який 
щороку займає понад 45%. При цьому імпорт 

послуг не перевищує 5% від загального показ-
ника. Експорт товарів у зазначений період 
близький до 40% загального обороту, а екс-
порт послуг – до 10%.

З метою проведення аналізу зовнішньое-
кономічної діяльності України варто провести 
дослідження динаміки експортно-імпортних 
операцій (у тому числі з ЄС) та показників 
ВВП України з 2007–2015 рр. (рис. 1) [2; 3; 4].

Як видно з дослідження, протягом останніх 
9 років спостерігається зростання усіх показ-
ників. У 2009 році маємо спад експорту та 
імпорту, що пояснюється економічною кризою 
України 2008–2009 рр. Починаючи з 2010 року 
експортно-імпортні операції знову набирають 
обертів та збільшуються. При цьому найви-
щий темп зростання після кризи спостеріга-
ється у 2012 році – на 30,06% за експортом, 
на 34,23% за імпортом та на 21,13% – ВВП. 
В інші роки спостерігається дещо повільніше 
зростання, а у 2013 році – спад на 5,09% за 
експортом та 7,43% за імпортом, при цьому 
розмір ВВП країни має майже нульовий при-
ріст. Причиною отримання таких показників у 
2013 році є зміни у співвідношенні основних 
джерел формування ВВП країни, що поясню-
ється зменшенням імпорту природного газу 
майже на 5 млрд м3, що у вартісному вира-
женні становить майже 2500 млн дол. США. 
Такі зміни спричинили зменшення обсягу 
запасів матеріальних оборотних коштів 
майже на 9 млрд. грн., що здійснило свій нега-
тивний вплив на формування ВВП [5, с. 12]. 
У 2015 році бачимо значне зростання показ-
ників експорту та імпорту.

У досліджуваний перідо основний екс-
порт українських товарів та послуг здійсню-
вався до країн СНД, Європи та Азії. Протягом 
2015 року в експорті товарів та послуг пере-

Таблиця 1
Співвідношення ВВП та експортно-імпортних операцій у 2007–2015 рр. (у млн грн)

Рік Номінальний 
ВВП за рік

Експорт товарів і 
послуг

Імпорт товарів і 
послуг

Сальдо (експорт-
імпорт)

% ВВП % ВВП % ВВП
2007 720731 323205 44.8% 364373 50.6% -41168 -5.7%
2008 948056 444859 46.9% 520588 54.9% -75729 -8.0%
2009 913345 423564 46.4% 438860 48.0% -15296 -1.7%
2010 1082569 549365 50.7% 580944 53.7% -31579 -2.9%
2011 1316600 707953 53.8% 779028 59.2% -71075 -5.4%
2012 1408889 717347 50.9% 835394 59.3% -118047 -8.4%
2013 1454931 681899 46.9% 805662 55.4% -123763 -8.5%
2014 1566728 770121 49.2% 834133 53.2% -64012 -4.1%
2015 1979458 1044541 52.8% 1084016 54.8% -39475 -2.0%

Розроблено автором на основі даних джерел [2; 3]
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важали ті ж країни, на які припадало 35,98, 
28,20 та 23,43%. Порівнюючи ці показники з 
попереднім роком, можемо стверджувати, що 
експорт товарів та послуг України збільшився 
лише у країни Європи на 2,73% від 2012 року. 
Щодо інших країн, то всі вони експортували 
менше товарів та послуг України у 2015 році. 
Так, до країн СНД було експортовано на 
10,27% менше, ніж за попередній рік, у країни 
Азії – на 3,66%, Африки – на 9,53%, Австралії 
та Океанії – на 56,90% та у невизначені кра-
їни – на 24,74%.

Дослідження географічної структуру імпорту 
товарів та послуг показує, що для України осно-
вними імпортерами є країни Європи та СНД. 
У загальній сумі імпорту протягом 2015 року 
вони займають 37,97 та 34,79% відповідно. З 
Азії імпортується 19,92% товарів та послуг на 
кінець 2015 року. У порівнянні з 2014 роком 
імпорт товарів та послуг зріс з країн Європи на 
4,91%. З інших країн до України було імпорто-
вано меншу кількість товарів та послуг порів-
няно із попереднім роком: з країн СНД імпор-
товано на 7,60% менше, з Азії – на 9,94%, з 
Африки – на 11,69%, з Америки – на 0,78%, з 
Австралії та Океанії – на 51,59%.

Аналізуючи питому вагу структури імпорту 
товарів та послуг з країн Європи, можемо виді-
лити основних лідерів у цій категорії – це Німеч-
чина та Польща. У загальній сумі імпорту з 
європейських країн протягом 2015 року ці країни 
становлять 23,03 та 13,20% відповідно. Наступ-
ними країнами, що займають менше 7% імпорту 
з Європи, є Велика Британія, Італія, Франція 
та Угорщина – їх показники становлять 6,84, 
6,68, 5,89 та 4,64% відповідно. Далі від 3 до 
4% імпорту з Європи до України надходить з 
Нідерландів, Швейцарії, Австрії, Чехії та Литви. 
Близько 2–3% становлять такі країни, як Бель-
гія, Іспанія, Румунія та Словаччина.

Більшу частку експортно-імпортних опе-
рацій країни становить продаж та придбання 
товарів. Як імпорт, так і експорт товарів стано-
вить більше 40% загального товарообороту.

В Україну протягом останніх років заве-
зено та закуплено товарів лише у 2013 році на 
13652 млн. дол. США більше, ніж продано. Про-
тягом усього досліджуваного періоду Україна 
мала активний торговельний баланс з продажу 
послуг та пасивний – з торгівлі товарами. Зага-
лом сукупне сальдо періоду, що аналізується, є 
пасивним. Так, з 2010 року цей показник посту-
пово збільшувався, а у 2013 році знизився на 
28,83% та становив 6425 млн. дол. США.

Таким чином, разом із зростанням обсягів 
експортно-імпортних операцій, імпорт в Укра-

їну в останні роки хронічно випереджає екс-
порт, а їх різниця досягає часом 8% ВВП. Крім 
того, у структурі внутрішнього товарообігу, 
починаючи з 2012 року, частка українських 
товарів скоротилася до 59-55% порівняно з 
70% у 2005 році. Це означає, що українські 
споживачі все більше і більше підтримують 
своїми доходами економіки інших країн, що 
внутрішніх доходів в країні стає все менше, а 
значення зовнішніх кредитів та рівень забор-
гованості стрімко зростають.

Національний банк України відзначає, що 
експорт, як основне джерело притоку валюти 
в країну, забезпечив більше половини її над-
ходжень за досліджуваний період. Зовнішні 
ж запозичення, навіть за умови істотного 
зменшення їх обсягу, залишалися другим за 
вагомістю джерелом надходжень іноземної 
валюти за 2015 рік [6].

Аналізуючи товарну структуру експорту за 
останні 9 років, можна відзначити, що про-
тягом цього періоду ситуація для України 
була досить несприятливою через пасивний 
торговельний баланс та політичну ситуацію. 
Найбільшу питому вагу в товарному експорті 
з країнами ЄС (на кінець 2015 року) займа-
ють чорні та кольорові метали та вироби з 
них і становлять 20%. При цьому у 2007 році 
ця група становила 30% експорту товарів. 
На другому місці, за даними 2015 року, зна-
ходяться зернові культури і займають вони 
12,5%, а потім – електричні машини та устат-
кування з питомою вагою 11,02%. Порівняно із 
2007 роком ці статті мали інші показники. Так, 
група продовольчих товарів та сировини ста-
новила 12% та 9% – машини, устаткування та 
транспортні засоби.

Аналіз даних з імпорту товарів протягом 
2007–2015 років свідчить про те, що основну 
частку товарного імпорту з ЄС становлять 
енергетичні матеріали, нафта та продукти 
її перегонки. У відсотковому вимірі ця група 
товарів становить 22,3% на кінець 2015 року. 
Порівняно із 2007 роком така група становила 
7%. Значну частку, а це 10,24% у 2015 році, 
займають котли, машини, апарати і механічні 
пристрої та 7,12% припадає на електричні 
машини та устаткування.

Отже, підсумки 2015 року підтвердили сфор-
мовану протягом 2014 року тенденцію виходу 
двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС на 
перше місце в загальному міжнародному това-
рообігу України. Водночас позитивний ефект 
переорієнтації української економіки на євро-
пейський ринок був нівельований різкими тем-
пами падіння обсягів двосторонньої торгівлі, 
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які є відображенням домінантної протягом 
2015 року негативної тенденції скорочення гло-
бальної зовнішньої торгівлі України.

Проведений аналіз свідчить про негативне 
сальдо, яке не перекривається експортом. За 
групами товарної структури спостерігається 
позитивне сальдо лише за продовольчими 
товарами та сировиною для їх виробництва і 
чорних та кольорових металів та їх виробни-
цтва. Усі ж інші товарні групи за останні роки 
переважно перекривають експорт імпортом. 
Таке становище для країни має негативний 
вплив [4].

Маючи високий експортний потенціал Укра-
їна поки що не використовує його повністю 
і досить ефективно, порівняно з іншими дер-
жавами. Так, за обсягами експорту товарів на 
душу населення Україна поступається не лише 
розвиненим країнам, але й більшості країн Цен-
тральної та Східної Європи (обсяги експорту в 
розрахунку на душу населення в Україні втричі 
менші, ніж у Польщі, та в 10 разів менші, ніж 
в Угорщині). Використанню даного потенціалу 
частково заважає митна політика держави.

У 2016 році очікується зниження експорту 
товарів на 11,8% (порівняно зі зростанням 
на 4,3% у попередньому прогнозі) через збе-
реження низьких цін протягом року на чорні 
метали (падіння на 22,6% за рік), руди (15,9%), 
зернові (4,3%) та олію й олійні (5,3%). Крім 
того, загальні втрати для експорту від торго-
вельних обмежень з боку РФ та блокуванням 
транзиту вітчизняних товарів територією РФ 
було оцінено в 1,3 млрд дол. США (з ураху-
ванням переорієнтації). 

Темпи падіння імпорту товарів у 2016 році 
становитимуть 7,3% (порівняно зі зростанням 
на 2,5% у попередньому прогнозі), що зумов-
лено:

– продовженням падіння цін на енерго-
носії (газу – на 30,8%, нафтопродуктів – на 
27,4%); 

– зниженням обсягів імпорту природного 
газу (13,8 млрд. м3 порівняно 17 млрд. м3 у 
попередньому прогнозі); 

– «дзеркальними» санкціями України у 
відповідь на обмеження з боку РФ – чистий 
ефект оцінено у 0,2 млрд. дол. США (з ураху-
ванням переорієнтації); 

– збереженням низького внутрішнього 
попиту. 

Натомість скасування імпортного збору, 
а також зниження тарифів у межах зони 
вільної торгівлі з ЄС впливатимуть на збіль-
шення імпорту – сукупний ефект оцінено в 
0,7 млрд дол. США.

У 2017 році прогнозується поступове від-
новлення експорту товарів та послуг на 3,6%, 
імпорту товарів та послуг – на 2,8%. Зрос-
тання експорту товарів очікується за рахунок 
збільшення фізичних обсягів поставок при 
збереженні низьких цін. Імпорт товарів віднов-
люватиметься за рахунок зростання неенер-
гетичного імпорту (на 3,8%) унаслідок збіль-
шення купівельної спроможності населення 
та поліпшення фінансових результатів підпри-
ємств [6]. 

Іноземні інвестиції є важливим фактором 
структурної перебудови економіки України 
та підвищення ефективності бізнесу. Рівень 
інвестиційної активності в економіці визначає 
темпи економічного зростання, ступінь роз-
витку країни в цілому. Обмежений обсяг вну-
трішніх інвестицій не забезпечує всі потреби 
розвитку. Тому іноземний капітал є надзви-
чайно важливим.

Розвиток ринку інвестицій є особливо важ-
ливим завданням у контексті трансформацій-
них змін економіки України та її реструктуриза-
ції, інтеграції в Європейський Союз. Сьогодні 
ЄС є найбільшим іноземним інвестором Укра-
їни, який інвестує більше, ніж США і Росія 
разом. Варто зазначити, що Україна прагне 
стати територією європейських інвестицій. 
Створення сприятливого ринку інвестицій та 
ефективна реалізація інвестиційної політики 
є одними з пріоритетів економічного розвитку 
України. Європейська інтеграція може забез-
печити гідне місце України у світі економічних 
відносин [7].

Таблиця 2
Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну,  

в тому числі з ЄС (млрд дол. США)
Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВСЬОГО 6,8 9,0 16,9 21,2 29,5 35,7 40,0 44,7 49,4 54,5 58,2 45,9
В т.ч. з країн 
ЄС 3,8 4,9 12,1 15,9 22,9 28,2 31,4 35,2 39,4 43,0 44,4 35,6

Питома вага 
країн ЄС,% 56,9 55,4 71,5 75,2 77,8 78,9 78,3 78,8 79,8 78,9 76,4 77,5

Джерело [8]
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Загальний обсяг прямих іноземних інвес-
тицій (ПІІ), внесених в Україну, на 01.10.2015 
склав 43 949,4 млн дол. США. При цьому 
обсяг ПІІ з країн-членів Європейського Союзу 
склав 33 948,5 млн дол. США, що становить 
77,2% від загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій, здійснених країнами світу в україн-
ську економіку. Розглянемо надходження пря-
мих іноземних інвестицій за 2003–2011 рр., які 
наведені в таблиці 2 [8].

Відтік прямих іноземних інвестицій, здійсне-
них країнами світу з української економіки за 
період з 01.10.2014 по 01.10.2015 становить 
4 573,2 млн дол. США, у т.ч. з країн – членів 
Європейського Союзу – 3 632,4 млн дол. США.

Кіпр, Нідерланди, Німеччина та Австрія 
є не лише найбільшими інвесторами серед 
країн ЄС, але входять і до десяти країн світу, 
що здійснюють найбільші за обсягами інвес-
тиції в Україну.

Найбільший приріст прямих іноземних 
інвестицій в економіку України із країн ЄС 
за період з 01.10.2014 по 01.10.2015 ста-
новить: 492,8 млн дол. США з Нідерландів; 
33,1 млн дол. США з Угорщини; 15,8 млн дол. 
США з Мальти.

Загальний обсяг прямих інвестицій з 
України станом на 01.10.2015 становить 
6 232,0 млн дол. США, у т.ч. до країн – членів 
Європейського Союзу – 5 977,2 млн дол. США, 
що складає 99,5% від загального обсягу укра-
їнських інвестицій, залучених до країн світу.

Розвиток ринку іноземних інвестицій віді-
грає важливу роль у становленні та розвитку 
економіки України та поглибленні співпраці 
з ЄС. Проведена оцінка результатів інвести-
ційної діяльності свідчить, що Україна зали-
шається і досі привабливою для інвести-

цій, активно залучає іноземний капітал. ЄС 
є основним донором економіки країни. Але 
структура іноземних інвестицій України не 
є досконалою, а розвиток ринку іноземних 
інвестицій України гальмується низкою про-
блем, які потребують нагального вирішення. 
Тому підвищення привабливості української 
економіки для іноземних інвесторів стає акту-
альним питанням на шляху євроінтеграції.

Висновки з даного дослідження. Таким 
чином, на шляху євроінтеграції для досягнення 
поставлених завдань у сфері поглиблення тор-
гово-економічного співробітництва України з 
країнами Європейського Союзу необхідно акти-
візувати переговорні процеси з укладання угод 
про вільну торгівлю між Україною та низкою 
держав світу і окремими угрупуваннями дер-
жав, здійснити послідовну роботу щодо опра-
цювання проектів угод про вільну торгівлю, про-
ведення відповідних консультацій і переговорів.

Нові чинники впливу, що діятимуть у про-
сторі зони вільної торгівлі, передбачають орга-
нізацію розробки дострокової концепції спеці-
алізації господарства України у міжнародному 
розподілі праці з урахуванням тенденцій та 
прогнозованої динаміки балансу зовнішньої 
торгівлі України (за галузями, країнами, окре-
мими товарними групами), а також достроко-
вих сценаріїв оптимізації зовнішньої торгівлі. 
Доцільним є визначити галузі, де вітчизняний 
виробник здатний отримати додаткові дов-
гострокові переваги від розширення ринків 
збуту, або навпаки може виявитися неконку-
рентоспроможним взагалі.

Європейський Союз надає можливість сти-
мулювання економічного розвитку України 
через експорт та імпорт українських товарів і 
послуг.
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Сучасний стан та перспективи міграційного руху 
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У роботі розглянуто сучасний стан та перспективи міграційного руху, обумовлені глобальними трендами та 
загрозами, виявлено основні закономірності міграційної динаміки до 2030 року, порівняно глобальні економіч-
ні та соціальні загрози та їх можливий вплив на перспективи подальшого міграційного руху, а також, вплив мі-
граційних процесів на грошово-кредитну політику розвинених країн та їх залежність від демографічного зсуву. 
Виявлено канали впливу грошово-кредитної політики на різні категорії населення (молодого та старіючого). 
Доведено, що гіпотеза життєвого циклу вказує на чіткий зв’язок між ефективністю грошово-кредитної політики 
з демографічними та міграційними показниками.

Ключові слова: міграційний рух, глобальні тренди, глобальні загрози, демографічні процеси, демографіч-
не вікно, грошово-кредитна політика, зайнятість, процентна ставка.

Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИГРАЦИОННОГО 
ДВИЖЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫМИ ТРЕНДАМИ И УГРОЗАМИ

В работе рассмотрено современное состояние и перспективы миграционного движения, обусловленные 
глобальными трендами и угрозами, выявлены основные закономерности миграционной динамики до 2030 
года, проведено сравнение глобальных экономических и социальных угроз и их возможное влияние на 
перспективы дальнейшего миграционного движения, а также, влияние миграционных процессов на денеж-
но-кредитную политику развитых стран и их зависимость от демографического сдвига. Выявлено каналы 
влияния денежно-кредитной политики на различные категории населения (молодого и стареющего). Доказа-
но, что гипотеза жизненного цикла указывает на четкую связь между эффективностью денежно-кредитной 
политики с демографическими и миграционными показателями.

Ключевые слова: миграционное движение, глобальные тренды, глобальные угрозы, демографические 
процессы, демографическое окно, денежно-кредитная политика, занятость, процентная ставка.

Chepelenko A.M., Chepelenko D.S. CURRENT STATUS AND PROSPECTS MIGRATION MOVEMENTS 
RESULTING FROM GLOBAL BRANDS AND THREATS

The article discussed the current state and prospects of migration movements resulting from global trends and 
threats, revealed the basic laws of migration dynamics until 2030, a comparison of global economic and social 
threats and their potential impact on the prospects for further migratory movements, as well as, the impact of 
migration on the monetary -Lending policy of developed countries and their dependence on the demographic shift. 
Revealed channels of influence of monetary policy on the different categories of the population (young and aging). 
It is proved that the life-cycle hypothesis points to a clear link between the effectiveness of monetary policy to 
demographic and migration indicators.

Keywords: migratory movement, global trends, global threats, demographic processes, demographic window, 
monetary policy, employment, interest rates.

Постановка проблеми. Глобальна еконо-
мічна криза стала причиною підвищення рівня 
динаміки міжнародної міграції і в осяжному 
майбутньому, міжнародна міграція буде мати 
стійкий висхідний тренд. У зв’язку з цим, розу-
міння справжньої природи цього явища необ-
хідно для ефективного його використання та 
управління, тому досить важливо не тільки 
встановити чисельність, походження і призна-

чення міжнародних міграційних потоків, але 
й їх правовий статус, економічні та соціальні 
наслідки.

До того ж, кількісні оцінки майбутнього 
впливу міграційних потоків і адаптація до змін 
у відповідних масштабах істотно впливатимуть 
на прийняття важливих державних рішень при 
певних соціально-економічних траєкторіях роз-
витку в умовах невизначеності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Численні дослідження тенденцій і специфіки 
міжнародних переміщень населення та їх 
вплив на економічні, соціальні та екологічні 
стратегії зростання у своїх роботах висвітлю-
вали такі науковці як J. Bullard [2], M. Busch 
[3], M. Canon [4], N. Jaimovich [10], G. Moscarini 
[13] та інші. 

Мета статті (постановка завдання). 
Метою статті є визначення сучасного стану 
та перспектив міграційного руху, обумовлених 
глобальними трендами та загрозами, вияв-
лення основних закономірностей міграційної 
динаміки до 2030 року, порівняння глобальніх 
економічних та соціальних загроз та їх можли-
вий вплив на перспективи подальшого мігра-
ційного руху. 

Для проведення дослідження була вико-
ристана статистична інформація Світового 
Банку, ООН, Світового Економічного форуму, 
Бюро статистики труда США щодо основних 
макроекономічних (динаміка ВВП, демогра-
фічні характеристики населення, показники 
економічного зростання та ін.) показників.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Чисельність міжнародних мігрантів 
у світі збільшується і демонструє стійке зрос-

тання в два етапи: з 1960 по 1985 рік у серед-
ньому з 2,3% загальної чисельності насе-
лення світу, з 1990 по 2010 рік близько 3,0% 
зі значним збільшенням з 1985 по 1990 роки, 
та в період 2010-2015 років сповільнюється, 
впавши близько 1,9% в рік (рис. 1). 

Згідно оцінок Міжнародної організації з 
міграції, в 1965-2015 рр. обсяг міграційних 
переміщень збільшився з 75 до 244 млн. осіб 
і рухається паралельно з прискореним проце-
сом глобальної інтеграції [7]. 

Згідно статистичних даних ООН в 2015 році 
майже дві третини всіх міжнародних мігран-
тів проживали в країнах з високим рівнем 
доходу: Європі (30,8%) і Азії (30,7%), 22,1% 
у Північній Америці, 8,6% в Африці, 3,7% у 
Латинській Америці і Карибському басейні і 
3,3% в Океанії.

Серед глобальних трендів 2030 року виді-
ляють два основних мегатренди, якими є 
демографічні тенденції, особливо, збіль-
шення старіючого населення та міжнародної 
міграції і зростаючі потреби в ресурсах які, 
можуть привести до продовольчої, водної 
та енергетичної кризи, які протягом наступ-
них 15-20 років отримають набагато більший 
імпульс (табл. 1).
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Таблиця 1
Глобальні мегатренди 2030 року [9]

Мегатренди Характеристика

Індивідуальне розширення 
прав і можливостей

Індивідуальне розширення прав і можливостей прискориться 
через зниження рівня бідності, зростання глобального серед-
нього класу, рівня освіти, широкого використання нових комуні-
кацій і виробничих технологій, а також підвищення рівня охо-
рони здоров’я

Дифузія влади Переміщення влади до мереж і коаліцій багатополярного світу

Демографічні візерунки
Демографічна дуга нестабільності буде звужуватися, еконо-
мічне зростання може знизитися через старіння населення 
світу, 60% якого буде проживати в урбанізованих районах; 
міграція буде збільшуватися

Продовольчі, водні та 
енергетичні взаємозв’язки

Попит на ресурси істотно зросте за рахунок збільшення гло-
бального населення. Вирішення проблем, що мають відно-
шення до одного з ресурсів, буде пов’язано з поставками і 
попитом на інші.

Рис. 1. Динаміка світової міжнародної міграції у 1960-2015рр., млн. осіб [1; 7]
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З одного боку, у майбутньому, чотири демо-
графічні тенденції визначатимуть економічні і 
політичні відносини між країнами:

- старіння населення, характерне як для 
країн Заходу, так і для більшості країн, що роз-
виваються;

- значне скорочення молоді (25 років і 
менше);

- міграція, яка стане транскордонним 
питанням;

- зростаюча урбанізація.
З іншого, стимулювання економічного зрос-

тання і збільшення частки середнього класу при-
зведе до збільшення попиту на продукти харчу-
вання (35%), воду (40%) та енергію (50%). При 
цьому, зміна клімату призведе до погіршення 
перспектив наявності цих критичних ресурсів в 
Західній Азії і Північній Африці, західній частині 
Центральної Азії, Південної Європи, Південної 
Африки і на південному заході США. Загро-
зою рішення проблем стане унеможливлення 
роз’єднання або пріоритетності одного із ресур-
сів, не зачіпаючи пропозиції і попит на інші.

У звіті «Global Risks 2016» зазначено, що 
глобальні загрози пов’язані між собою і мають 
системні наслідки (табл. 2). 

Національна розвідувальна рада США 
дослідив взаємозв’язок продовольчої, водної, 
енергетичної та екологічної криз визначає гло-
бальні тенденції посилення великомасштаб-
ної вимушеної міграції [14]. 

У короткостроковій перспективі актуаль-
ними стануть загрози, пов’язані з міждержав-
ними конфліктами та великомасштабними 
терористичними атаками, але найближчі 
десять років переважатимуть ризики, пов’язані 
з екологічними тенденціями, а саме, водні 
кризи, невдачі адаптації до зміни клімату, про-
довольчі кризи та втрата біорізноманіття та 
екосистемне руйнування, а також, соціальна 
нестабільність. Також, слід звернути увагу на 
те, що найбільшою загрозою визначаються 
водні кризи, які з глобальних екологічних 
загроз у 2012-2014 роках стали глобальними 
соціальними загрозами у 2015 році.

Швидко зростаюче населення, урбаніза-
ція (міграція) і виникаючий середній клас, 
стимулюють зростання споживання і попиту 
на воду в світі. Сучасні дослідження [10] 
підтверджують, що сьогодні 33 країни сти-
каються з надзвичайно високим рівнем вод-
ного стресу, а такі країни як Чилі, Естонія, 
Намібія і Ботсвана можуть зіткнутися з осо-
бливо значним збільшенням водного стресу 
до 2040 року. Чотирнадцять з 33 країн зна-
ходяться на Близькому Сході, у тому числі 
дев’ять з них (Бахрейн, Кувейт, Палестина, 
Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль, 
Саудівська Аравія, Оман і Ліван) мають над-
звичайно високий рівень водного стресу в 
світі і, в значній мірі, спираючись на викорис-
тання підземних вод і опріснення морської 

Таблиця 2 
Показники глобальних загроз 2014-2025 рр. [8]

Глобальні загрози
економічні соціальні

2014 р. 2015 р. 2025 р. 2014 р. 2015 р. 2025 р.
Фіскальні кризи в ключових економіках Продовольча криза
Глобальні економічні шоки від змін ціни  

на енергоресурси
Некеровані хронічні 

захворювання
Помилки 

градобудівництва
Криза ліквідності 

банків і ринку 
капіталів

Дефляція Глибока політична та 
соціальна нестабільні

Глибока соціальна 
нестабільність

Втрата крупного фінансового механізму Стійкі до антибіотиків 
бактерії

Швидке і масове 
розповсюдження 

інфекційних хвороб
Збій великих інфраструктурних мереж Спалах пандемії Водні кризи

Зниження важли-
вості долара США 
як світової резерв-

ної валюти

Завищення вартості 
активів

Невдала урбанізація

Масштабна виму-
шена міграція

Нерівність доходівВисокий структурний рівень безробіття / 
неповна зайнятість

Некерована інфляція
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води, зіткнутися з винятковими проблемами 
в майбутньому.

Засуха і нестача води в Сирії, також, спри-
яли загостренню економічної ситуації, наслід-
ком якої стала громадянська війна (2011 року) 
[15]. Виснаження водних ресурсів і хронічна 
безгосподарність стали причиною урбанізації 
1,5 млн чоловік, в першу чергу фермерів і пас-
тухів, і збільшення загальної дестабілізації в 
Сирії, що стало однією з причин міграційного 
кризи 2015 року.

Жодна з країн не вільна від проявів процесу 
старіння і результатом такого процесу є зрос-
тання співвідношення літнього населення та 
населення працездатного віку, так званий коефі-
цієнт залежності від старого населення (рис. 2). 

Більше того, через тотальне зниження рівня 
народжуваності світ швидко старіє і при збере-

женні існуючих рівнів народжуваності і смерт-
ності в європейських країнах кількість дітей 
віком до 15 років скоротиться до 2060 р на 40% 
(до 87 млн), а чисельність літніх подвоїться (до 
169 млн осіб). Якщо Європа має намір зберегти 
сьогоднішнє співвідношення вікових груп насе-
лення, то їй доведеться прийняти до 2060 р. 
169 млн іммігрантів, переважно з країн Африки 
і Середнього Сходу, але швидке зростання цих 
меншин може підірвати соціальну згуртова-
ність і просування реакційної політики.

Ситуація старіючого населення в країнах 
Європейського союзу потребує до 2035 року 
залучення в західноєвропейську економіку 
не менш 35 млн працівників-мігрантів, бо без 
цього неможливо буде підтримати сучасну 
пенсійну систему ЄС та його передові еконо-
мічні позиції.
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Таблиця 3
Демографічне вікно можливостей [9]

Країна Середній вік, роки Демографічне вікно, роки2010 2030
Бразилія 29 35 2000-2030
Індія 26 32 2015-2050
Китай 35 43 1990-2025
Росія 39 44 1950-2015
Іран 26 37 2005-2040
Японія 45 52 1965-1995
Німеччина 44 49 1950-1990
Великобританія 40 42 1950-1980
США 37 39 1970-2015

Рис. 2. Динаміка та прогнозні значення коефіцієнту залежності  
від старого населення [18]
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Прогнози демографів свідчать про те, що 
в найближчі 50 років вікова структура насе-
лення в європейських країнах різко зміниться 
на користь середнього і старшого віку [18].

Група країн, де середній вік населення ста-
новить 35-45 років, також, буде збільшува-
тися. Однак, існують винятки, такі як Китай, 
який втратив переваги і можливості демогра-
фічного бонусу, але інвестував значні кошти в 
людський капітал, що дасть можливість в май-
бутньому уникнути довгострокових ризиків.

У Сполучених Штатах збільшення частки 
людей похилого віку буде відбуватися 
повільно у зв’язку з високою швидкістю іммі-
грації та рівня народжуваності.

Слід зауважити, однак, що зазначені про-
гнози носять інерційний характер. Це озна-
чає, що вони виходять із припущення про 
невтручання в демографічні процеси активної 
цілеспрямованої волі держави і суспільства, з 
того, що демографічний процес зумовлений. 

Таким чином, старіння населення країн і під-
тримка їх рівня життя збільшить попит на робочу 
силу і буде стимулювати глобальну міграцію.

Деякі аналітики вважають, що старіння сус-
пільства є причиною фінансових військових і 
макроекономічних ризиків.

Можливості для мігрантів в країнах, де 
існує демографічна криза, будуть продовжу-
вати існувати, навіть якщо економічне зрос-
тання цих країн сповільнюється: у Німеччині, 
частина молодих людей у віці 15-24 років, ско-
ротиться на 25% або близько 2,5 млн чоловік 
в 2035 році; в Японії на 25% або 3 млн чоло-
вік, навіть в США, при тому, що частина моло-
дих людей буде зростати, кількість мігрантів 
скоротиться з 14% до 12,8% (табл. 3).

Країни, які накопичують значну частку ста-
ріючого населення, зіткнутися з уповільнен-
ням сукупного ВВП, зниженням продуктив-
ності і будуть змушені проводити економічно 
ефективні реформи (вихід на пенсію, про-
грами медико-санітарної допомоги, стриму-
вання дискреційних державних витрат, збіль-
шення податкового навантаження і т.д.

У теорії, більш високі темпи міграції сприя-
ють більш високим доходам. За оцінками Сві-
тового Банку, збільшення на 3% міграційного 
руху до 2025 року призведе до збільшення на 
0,6% світового доходу, при цьому, прибуток 
складе 368 млрд дол США.

У зв’язку з цим, еліти розвинених країн, 
все частіше, розглядають можливості мігра-
ційної політики в рамках економічної страте-
гії зростання.

Висновки. Жоден відтворювальний про-
цес у реальному сучасному економічно роз-
виненому і інтегрованому суспільстві не 
виникає без впливу на нього тих змін, які 
пов’язані з міграційними процесами. Темпи 
розвитку і характер міграційних процесів 
зумовлені, насамперед, зростанням потреб 
розвинених країн у трудових ресурсах і 
супроводжуючим глобалізацію поглиблен-
ням соціальної поляризації і загостренні 
проблем. 

На наш погляд, це розкриває стратегічну 
лінію в управлінні міжнародними міграційними 
процесами, що підтверджується і виконанням 
компенсуючої функції в частині стабілізації 
чисельності населення світу, яку виконує між-
народна міграція в період різкого збільшення 
природного спаду населення в самий кризо-
вий період розвитку. 
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Передумови та альтернативи видобутку  
нетрадиційного природного газу в Україні

Борщ Л.М.
здобувач

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку

У статті подано аналіз основних передумов розвитку індустрії нетрадиційного газовидобутку в Україні. 
Ключовими факторами на ринку природного газу України, що обумовлюють актуальність питань розробки 
його нетрадиційних покладів, визнано енергетичну залежність від його імпорту, недостатність його розвіда-
ного традиційного енергопотенціалу, високу інтенсивність споживання в економіці, а також низьку диверсифі-
кованість його зовнішніх постачань. Основні передумови розгортання нетрадиційного видобутку розділено на 
стимулюючі й дестимулюючі та систематизовано за методом PEST-аналізу. 

Ключові слова: нетрадиційний природний газ, газовий ринок, енергетичні запаси, енергетична залежність 
від імпорту природного газу, диверсифікація зовнішніх поставок.

Борщ Л.М. ПРЕДПОСЫЛКИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ДОБЫЧИ НЕТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В УКРАИНЕ

В статье представлен анализ основных предпосылок развития индустрии нетрадиционной газодобычи в 
Украине. Ключевыми факторами на рынке природного газа Украины, обусловливающими актуальность во-
просов разработки его нетрадиционных залежей, определены энергетическая зависимость от его импорта, 
недостаточность его разведанного традиционного энергопотенциала, высокая интенсивность потребления в 
экономике, а также низкая диверсификация его внешних поставок. Основные предпосылки развёртывания 
нетрадиционной газодобычи разделены на стимулирующие и детимулирующие и систематизированы на 
основе метода PEST-анализа.

Ключевые слова: нетрадиционный природный газ, газовый рынок, энергетические запасы, энергетическая 
зависимость от импорта природного газа, диверсификация внешних поставок.

Borsch L.M. PRECONDITIONS AND ALTERNATIVES OF UNCONVENTIONAL NATURAL GAS PRODUCTION 
IN UKRAINE

Тhe analysis of key preconditions of unconventional gas production industry development are analyzed in the 
article. Major factors of the Ukrainian natural gas market, which are determining the relevance of questions of new 
sub-sector in gas industry development, define as energy dependency of its imports, insufficiency of its proven 
conventional energy potential, high energy intensity of its consumption in the economy, as well as low diversification 
of its external supplies. The basic preconditions of unconventional gas production deployment are divided into 
incentives and disincentives and systematized based on PEST-analysis method.

Keywords: unconventional natural gas, gas market, energy reserves, energy dependency of natural gas imports, 
diversification of external supplies.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність пошуку шляхів дивер-
сифікації газопостачання, як внутрішніх, так і 
зовнішніх, добре відома. Довгий час ця про-
блема була обумовлена викривленнями в 
паливно-енергетичному балансі України, зумов-
леними «газовою паузою» та докорінною змі-
ною структури вітчизняної енергетики, а також 
надломленим енергетичним менталітетом сус-
пільства та нехтуванням енергозберігаючими 
технологіями. Разом із нераціональним та мар-
нотратним згораннями природного газу на елек-

тростанціях та котельнях відбувався розвал 
української хімічної індустрії, що наразі зади-
хається в умовах відсутності газової сировини. 
Відтак, має місце пріоритетний інтерес україн-
ської економіки до розвитку проектів нетради-
ційного газовидобутку, що водночас із реаліза-
цією інших проектів, спрямованих на зниження 
споживання природного газу, повинні сприяти 
зміцненню як у цілому національної економіки, 
так і енергетичної безпеки України зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основою цього дослідження виступають 
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праці Адміністрації енергетичної інформації 
США [1] у частині оцінки запасів та колектор-
ських властивостей сланцевих басейнів, а 
також праці вітчизняних дослідників, зокрема 
Кизима М.О., Лелюка О.В. [2], з огляду на 
питання визначення ключових тенденцій 
нетрадиційного газовидобутку та їх значення 
для національного господарства, та Кауф-
мана Л.Л. [3] за напрямами систематизації 
американського досвіду у нетрадиційному 
газовидобутку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні актуальність 
реалізації цього напряму значно знизилася. 
Водночас будь-якого комплексного аналізу, що 
визначає передумови та доцільність розвитку 
нетрадиційної газовидобутку в Україні, вико-
нано не було. Дана робота спрямована на усу-
нення недоліку щодо систематизації передумов 
та альтернатив розробки нековенціональних 
покладів газоподібних вуглеводнів в Україні.

Формулювання цілі статті (постановка 
завдання). Метою статті є систематизація 
національних передумов розвитку нетра-
диційного газовидобутку в України, а також 
визначення основних альтернатив цих націо-
нальних інвестиційних проектів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Тривалий час (до 2013 р.) природ-
ний газ займав найвагоміше місце у паливно-
енергетичному балансі України. Однак у 
2007–2012 рр. відбулося суттєве зниження 
його вагомості у структурі національного 
енергоспоживання (із 40,9% у 2007 р. до 
36,4% у 2012 р.) завдяки цілеспрямованим 
діям окремих споживачів із його заміни на 
інші види палива, впровадженню цілеспря-
мованих заходів щодо його економії, а також 
структурній перебудові національного госпо-
дарства. Відтак, у 2014 р. частка природного 
газу в національному енергетичному міксту 
становила 31,6% за структурою первинної 
енергопропозиції.

Однак, незважаючи на істотне зниження 
газових потреб, його доведених традиційних 
запасів на території України недостатньо для 
покриття національних газових потреб (рис. 
1). Вичерпання розвіданих родовищ, недо-
статні обсяги геологорозвідувального буріння 
та застарілі технології розвідки запасів зумов-
люють негативні тенденції щодо вичерпання 
газового потенціалу надр України. Як видно 
з рис. 1, доведені запаси природного газу на 
території України в 2014 р. оцінювалися в 638 
млрд. куб. м. У 2007–2014 рр. їх обсяг скоро-
тився на 59 млрд. куб. м через вичерпання 

вуглеводнів у розвіданих родовищах та недо-
статність геологорозвідувальних робіт для їх 
поповнення. При існуючих обсягах видобутку 
розвіданих запасів природного газу в країні 
вистачить лише на 34 роки, а за умов повного 
задоволення споживчих потреб у цьому виді 
енергоресурсів його запаси вичерпаються ще 
скоріше – протягом 17 років.
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Рис. 1. Динаміка доведених запасів 
природного газу в Україні в 2007–2014 рр.

Джерело: побудовано за даними [4]

Україна є одним із найбільш крупних нетто-
імпортерів природного газу у світі, її енер-
гетична залежність від імпорту цього виду 
енергоресурсу в 2014 р. становила 47%, хоча 
має місце в 2007–2014 рр. тенденція до її зни-
ження – на 27,6% за рахунок вищезазначених 
чинників (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка імпорту природного газу в 
Україну в 2007–2014 рр.

Джерело: побудовано за даними [5]

Видобуток природного газу в Україні протя-
гом досліджуваного періоду відрізнявся суттє-
вою волатильністю (рис. 3). Так, у 2009, 2011 
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та 2013 рр. наявна тенденція до зростання 
газовидобутку через розбудову приватного 
сектора, реалізацію перспективних проектів в 
акваторії Чорного моря. 
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Джерело: побудовано за даними [6]

Однак подальші можливості щодо нарощу-
вання видобутку майже вичерпано, про що 
свідчить суттєве скорочення в 2008, 2010 та 
2012 рр. У 2014 р. відзначалося скорочення 
обсягу газовидобутку на 6,2% переважно через 
втрату крупного підприємства галузі – ПАТ 
«Чорноморнафтогаз». Загалом, видобуток тра-
диційного газу скоротився на 15,1% за аналі-
зований період. Також постійно скорочується 
місткість внутрішнього ринку природного газу 
України. При цьому обсяги споживання змен-
шуються швидше, ніж обсяги його видобутку, 
що свідчить про поступову переорієнтацію 
України на власні джерела енергопропозиції.

Основною проблемою функціонування 
державних газовидобувних компаній є низька 

закупівельна ціна природного газу. У 2014 р. 
закуповувався природний газ «на свердло-
вині» за ціною 349 грн. без ПДВ, тоді як ціна 
газу для населення зросла з 1 089 грн./тис. 
куб. м до 4 011 грн./тис. куб. м. Відтак, для 
зростання видобутку не має коштів.

Разом зі зниженням обсягів видобутку при-
родного газу НАК «Нафтогаз України» відбу-
вається розширення приватного сектора газо-
видобутку (табл. 1). 

У 2007–2014 рр. обсяг видобутку приват-
ними підприємствами зріс на 1,4 млрд. куб. 
м, або у 1,9 рази. Найбільш крупним підпри-
ємством у приватному секторі газовидобутку є 
ПрАТ «Нафтогазвидобування», яке входить у 
структуру ДТЕК. У 2014 р. частка цього підпри-
ємства складала 3,7% від загального газового 
ринку в Україні та 25,4% від його приватного 
сектора. У 2007–2014 рр. підприємство збіль-
шило газовидобуток у 2,1 рази. Запорукою 
такого успіху стало постійне збільшення обся-
гів буріння, капітальний ремонт свердловин а 
також інвестиції в розвиток підприємства. Слід 
зазначити, що практично весь видобуток газу 
ведеться з глибини більше 5 тис. м, а рента 
становить 28% [3].

Згідно з даними табл. 1, у період з 2007 р. 
по 2014 р. відбувалося становлення приват-
ного сектора газовидобутку в Україні. Спри-
яли цьому право на вільне ціноутворення та 
мобільність у залученні інвестиційних ресур-
сів для використання новітніх технологій із 
високим коефіцієнтом газовилучення. Однак 
поряд із розширенням приватного сектора 
відбувається зростання податкового наванта-
ження на суб’єктів цього виду енергобізнесу. 
Починаючи з серпня 2014 р. рентні платежі 
для приватних компаній зросли з 28% до 55% 
для видобутку до 5 тис. м та з 15% до 28% для 

Таблиця 1 
Динаміка видобутку природного газу  

приватними компаніями в Україні в 2007–2014 рр. [7]

 Підприємство Рік
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Приватні підприємства, 
всього 1545 1804 1836 1721 2027 1978 2335 2958

у т.ч.    
ПрАТ 
«Нафтогазвидобування» 362,5 536,4 823,5 637,5 773,2 645,2 505,7 750,5

ТОВ «Енергосервісна 
компанія Еско-Північ» 5,8 11,4 19,2 95,1 160,4 185,3 433,2 584,9

ТОВ «Куб-Газ» 122,2 86,9 67,4 57,6 88,2 222,6 282,1 536
ПрАТ «Природні ресурси» 101,1 138,3 128,5 165,1 252,3 207,6 294,3 252,7
СП «Полтавська 
газонафтова компанія» 436,6 439,3 456,8 414,1 395,5 303,4 222,5 248,5
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видобутку понад 5 тис. м. Аналогічні ставки 
діяли і в 2015 р. (однак наразі повернуті старі 
умови оподаткування). Відтак, у приватних 
газовидобувних компаній виймалися додат-
кові кошти, які могли бути призначені для 
інвестування в геологорозвідувальні роботи 
та промислове буріння.

Однією з ключових тенденцій національ-
ного газового ринку є диверсифікація зовніш-
ніх джерел газопостачання. У 2009 р. вна-
слідок підписання нової газової угоди між 
НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ 
«Газпром», домінуючим імпортером природ-
ного газу стала Російська Федерація. Частка 
імпорту природного газу із цієї країни в 2012 р. 
досягла 99,8%. У 2013–2014 рр. мало місце 
значне розширення географії імпорту природ-
ного газу за рахунок його реверсних поставок 
з Європи. У 2014 р. імпорт природного газу 
з Росії склав 74%, із Німеччини – 14%, Угор-
щини – 7%, Норвегії – 5%, Швейцарії – 1% 
(табл. 2).

Розгалужена система газотрубопроводів 
України довгий час виступала конкурентною 
перевагою нашої держави як найбільшого 
транзитера природного газу до Європи, що 
давала їй змогу отримувати знижку на заку-
півлю імпортного природного газу з Російської 
Федерації та країн Митного союзу. Однак 
наразі розвиваються альтернативні тран-
спортні коридори для транзиту російського 
газу в Європу.

На рис. 4 наведено показники діяльності 
ГТС України за 2007–2014 рр., що свідчить 
про зниження рівня її завантаженості з 64,5% 
до 34,8%. Зокрема, обсяги транзиту природ-
ного газу скоротилися на 53 млн. куб. м, у т. ч. 
до країн Європи – на 52,7 млрд. куб. м та до 

країн СНД – на 0,3 млрд. куб. м. Вивільнені 
потужності ГТС в європейському напрямі від-
кривають можливості для реверсу природного 
газу з Європи.
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Рис. 4. Динаміка транзиту природного газу 

територією України в 2007–2014 рр. 
Джерело: побудовано за даними [8]

На сьогодні Україна відкрила три основних 
маршрути реверсу газу – через Польщу, Угор-
щину і Словаччину, основним з яких є останній. 
Зараз обмеження реверсу носять «фізичний» 
характер, тобто викликані пропускною здат-
ністю ГТС. Усі реверсні контракти прив'язані 
до ціни спота, тобто біржі, та в переважній 
більшості випадків цей той самий російський 
газ, який закуповують великі європейські кон-
церни. У зв'язку з цим виникають додаткові 
ризики, пов'язані з високою волатильністю і 
можливим дефіцитом у період пікового попиту 
на газ. Єдиний вихід для України в такій ситу-
ації – закачування в сховища обсягів, достат-
ніх для того, щоб уникнути цих ризиків, а це 
близько 19 млрд. куб. м [9]. 

Загалом, простежується тенденція до збли-
ження цін на українському та європейському 
газових ринках (рис. 5). Якщо в 2007 р. спред 

Таблиця 2 
Динаміка імпорту природного газу за країнами-експортерами в 2007–2014 рр. [5]

Країна-експортер Рік
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Казахстан 7,7 9,6 5 — 1,5 — — —
Російська Федерація 4 1,4 22,2 36,6 40,0 32,9 25,8 14,4
Туркменістан 36,1 31,3 4,5 — 1,7 — — —
Узбекистан 2,3 10,3 6,2 — 1,5 — — —
Австрія — — — — — — 0,5 —
Німеччина — — — — — 0,1 0,9 2,8
Норвегія — — — — — — — 0,9
Польща — — — — — — 0,1 —
Угорщина — — — — — — 0,6 1,3
Швейцарія — — — — — — — 0,1
ВСЬОГО, млрд. куб. м 50,1 52,6 37,9 36,6 44,7 33,0 27,9 19,5
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між цінами на природний газ в Європі (середня 
ціна імпорту до Німеччини) та Україні складав 
225,3 дол. США/тис. куб. м, то в 2014 р. його 
значення становить лише 103,4 дол. США /
тис. куб. м. 

Сприяє зближенню цих ринків приєднання 
України до Енергетичного співтовариства в 
2010 р. та зобов’язаннями імплементувати 
Третій енергопакет ЄС, а також прийняття 
Закону України «Про ринок природного газу» 
від 09.04.2015 р. № 329-VIII. Окремо для поси-
лення інтеграції газового ринку України з рин-
ками країн ЄС розглядаються можливості роз-
блокування віртуального реверсу [6]. 
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Джерело: побудовано за даними [5]

Головною проблемою української еконо-
міки в газовій сфері є висока інтенсивність 
споживання природного газу на одиницю 
ВВП за ПКС, що в 2014 р. становила 98,2 
дол. США/тис. куб. м (рис. 6). За значеннями 
цього показника Україна в 2,6 рази перевищу-
вала країни ОЕСР. Основною причиною вкрай 
високого рівня інтенсивності справедливо 
вважати паливно-сировинну спрямованість 
національного господарства, що збудоване 

за часів СРСР за старим технологічним укла-
дом з орієнтацією на споживання природного 
газу як найбільш ефективного енергоносія. 
У 2007–2014 рр. мало місце суттєве скоро-
чення інтенсивності його споживання – на 81 
дол. США/тис. куб. м, або на 45,1%, що слід 
вважати вагомим результатом щодо змен-
шення її газової залежності. Відтак, постійне 
скорочення інтенсивності споживання при-
родного газу збільшує забезпеченість націо-
нального господарства власною сировиною.

В абсолютному визначенні споживання 
природного газу за аналізований період ско-
ротилося на 28,2 млрд. куб. м, що становить 
57,8% від його рівня в 2007 р. (рис. 7). Осно-
вним споживачем природного газу в Україні є 
промисловість, частка якої в 2014 р. стано-
вила 54,7% та порівняно з 2007 р. скороти-
лася на 11%. Однак відбувалася така економії 
не на тлі впровадження енергозберігаючих та 
енергоефективних заходів, а шляхом падіння 
обсягів промислового виробництва (за аналі-
зований період індекс промислового виробни-
цтва впав більш ніж на 10%). Так, наприклад, 
у натуральному вимірі виробництво чавуну в 
аналізованому періоді скоротилося на 30,3%, 
цементу – на 42,7%, аміаку – на 52,9%. До того 
ж були переведені в холодний резерв газома-
зутні ТЕС сумарною потужністю 4,5 ГВт.
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Друге місце за обсягами споживання при-
родного газу в Україні займає населення, частка 
якого в 2014 р. становила 36,5%. У 2007–
2013 рр. обсяг споживання природного газу насе-
лення знаходився в діапазоні 16–17 млрд. куб. 
м. Однак у 2014 р. на тлі зниження реальних 
доходів населення та зростання тарифів спо-
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живання природного газу було знижено на 3,1 
млрд. куб. м. Здебільшого зниження спожи-
вання природного газу в побуті відбувається за 
рахунок його ощадливого використання за від-
сутності реальних заходів з енергозбереження.

Відтак, виявлені особливості українського 
газового ринку розглядаються як стимулю-
ючі або дестимулюючі передумови розвитку 
нетрадиційного газовидобутку в Україні. Їх 
можна систематизувати за методом PEST-
аналізу, як представлено у табл. 3, виходячи з 
якої можна відзначити, що дестимулюючі чин-
ники розвитку нетрадиційного газовидобутку 
переважають за кількістю стимулюючі. 

Висновки з цього дослідження. Осно-
вними перешкодами в розвитку нового виду 
енергетичного бізнесу є: 

1)  лібералізація ринкових відносин у газо-
вій сфері на європейській основі, що має 
сприяти встановленню конкурентних цін, від-
так, видобуток нетрадиційного природного 
газу буде занадто дорогим, а отже, й нерента-
бельним в Україні;

2) зниження газових потреб в Україні, що 
зменшує значущість природного газу для наці-
онального господарства;

3) наявність більш економічно і екологічно 
прийнятних альтернатив розбудови укра-

Таблиця 4 
PEST-аналіз національних передумов розвитку видобутку  

нетрадиційного природного газу в Україні
Геополітичні Економічні 

(+) Складність взаємовідносин із РФ щодо 
експлуатації системи газотрубопроводів, що 
обумовлює високий вплив цієї країни на газо-
вий ринок України.
(+) Прагнення України зменшити монопольну 
залежність від РФ при імпорті природного 
газу.
(+) Обмеженість вибору країни-імпортера, що 
обумовлено наявною транспортною інфра-
структурою (ГТС та LNG-термінали).
(-) Поступове скорочення енергетичної 
залежності від імпорту природного газу.
(-) Проекти з розширення системи газових 
інтерконнекторів на кордоні Україна – ЄС.
(-) Диверсифікація імпорту природного газу 
через укладання угод щодо реверсних поста-
вок природного газу (реекспорту з Європи).
(-) Вивільнення потужностей ГТС України 
через різке скорочення транзиту природного 
газу, транзит російських вуглеводнів іншими 
країнами в обхід.

(+) Критичне значення природного газу для 
стабільного функціонування національної 
економіки.
(-) Формування регіональних спотових ринків 
для торгівлі природним газом, що перешко-
джає встановленню високих ціни.
(-) Фінансова нестабільність НАК «Нафтогаз 
України» через його борги перед зовнішніми 
кредиторами.
(-) Структурна модернізація економіки Укра-
їни та зменшення інтенсивності споживання 
природного газу 
(-) Розвиток приватного сектора традиційного 
газовидобутку через його мобільність у залу-
ченні кредитних коштів та право на вільне 
ціноутворення.
(-) Економічна рецесія ключових газомістких 
видів економічної діяльності в Україні. 
(-) Відсутність власних інвестиційних ресурсів 
у держави для розвитку газовидобутку, що 
змушує Україну шукати інвесторів та видобу-
вати газ за проектами спільної діяльності.

Соціальні Технологічні
(+) Високе та нееластичне споживання при-
родного газу населенням.
(-) Надмірне фінансове навантаження на 
населення через високі комунальні та енерге-
тичні тарифи.
(-) Густонаселенність територій басейнів ПСГ 
в Україні .
(-) Громадський супротив для видобутку ПСГ 
шляхом гідророзриву.

(+) Недостатність доведених запасів тради-
ційного природного газу для потреб націо-
нального господарства.
(+) Застарілі технології газовилучення та від-
сутність дотискаючих компресорних станцій 
на діючих родовищах.
(+) Завершальна стадія розробки більшості 
діючих родовищ та недостатність геологороз-
відувальних робіт для їх поповнення.
(+) Крупні технічно видобувні запаси ПСГ у 
Дніпровсько-Донецькому та Карпатському 
басейнах.
(-) Поступове заміщення природного газу в 
паливно-енергетичному балансі вугіллям, а також 
електроенергією непаливного виробництва.
(-) Наявність нерозроблених покладів тради-
ційного природного газу в акваторіях Чорного 
та Азовського морів.



92

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їнських покладів традиційного природного 
газу, що вимагає менших капітальних витрат 
(наприклад, глибоководний газ акваторій Чор-
ного та Азовського морів). 

Як альтернативні проекти нетрадиційного 
газовидобутку також розглядаються будівни-
цтво СПГ-терміналу та збільшення потужнос-
тей газових інтерконнекторів на кордоні з ЄС. 
Однак проекти нетрадиційного газовидобутку 

можуть вільно конкурувати з першим напря-
мом, тоді як за умов реалізації другого імпортна 
ціна природного газу буде значно дешевша, 
ніж власно видобутого нетрадиційного.

Отже, можна констатувати, що перспек-
тиви розвитку нетрадиційного газовидобутку в 
Україні є сумнівними, а його проекти – вкрай 
ризикованими як з економічної та геополітич-
ної, так і з екологічної точок зору.
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У статті на основі аналізу статистичних даних визначено динаміку виробництва продукції рослинництва в 
Україні за період 2011–2015 рр. На основі аналізу графічного матеріалу визначено тренди рівня врожайності 
основних товарних культур у всіх категоріях господарств України. Визначено можливості нарощування ви-
робництва продукції рослинництва.

Ключові слова: сільське господарство, динаміка виробництва продукції, можливості нарощування ви-
робництва.

Гаркавый В.В. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УКРАИНЫ В 2015 г.

В статье на основе анализа статистических данных определена динамика производства продукции рас-
тениеводства в Украине за 2011–2015 гг. На основе анализа графического материала определенные тренды 
уровня урожайности основных товарных культур во всем категориям хозяйств Украины. Определены возмож-
ности наращивания производства продукции растениеводства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, динамика производства продукции, возможности наращивания 
производства.

Garkavyi V.V. PERFORMANCE OF CROP PRODUCTION BRANCHOF AGRICULTURE OF UKRAINE IN 2015
The paper has defined the dynamics of crop production in Ukraine for the period from 2011 to 2015 based on 

analysis of statistical data.Trends of the yield of the major cash crops in all categories of commercial farm units of 
Ukraine have been defined based on analysis of graphic material. Possibilities for the crop production increase have 
been identified.

Keywords: agriculture, dynamics of production, possibilities for production increase.
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МПостановка проблеми у загальному 
вигляді. Пріоритетність розвитку аграрного 
сектора та сільських територій обумовлю-
ється винятковою значимістю виробництва 
продукції сільського господарства і продо-
вольства в житті людини. Питання продо-
вольчої безпеки є одними з ключових для 
будь-якої держави.

Рослинництво є базовою галуззю аграр-
ного виробництва. Головне значення для під-
йому всіх галузей сільського господарства має 
нарощування виробництва зерна, оскільки 
воно становить основу як рослинництва, так і 
тваринництва і, отже, сільськогосподарського 
виробництва в цілому. Підвищення врожай-
ності зернових – основний шлях підвищення 
ефективності виробництва зерна та його запа-
сів. На врожайність, головним чином, впливає 
впровадження високоврожайних районованих 
сортів, використання високоякісного насіннє-
вого матеріалу, внесення добрив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний період розвитку сільськогосподар-
ського виробництва в Україні відзначається 

великим зростанням ролі зернового господар-
ства і кормовиробництва як системоутворюю-
чих галузей агропромислового комплексу, які 
багато в чому визначають стан та ефектив-
ність сільського господарства. Виробництво 
зерна має першорядне значення у форму-
ванні продовольчих ресурсів, від яких зале-
жить забезпеченість населення основними 
вітчизняними продуктами харчування, у тому 
числі продуктами галузі тваринництва.

О.Г. Михайленко [1] зазначає, що перехід 
від традиційного типу ведення сільськогоспо-
дарського виробництва до сучасних техноло-
гій потребує ретельного наукового супроводу 
та аналізу його різних видів із точки зору бага-
тьох параметрів, у тому числі екологічності та 
економічної доцільності. Автор зазначає, що 
висока врожайність та прибутковість є важли-
вими пріоритетами сільського господарства як 
галузі. Т.С. Муляр [2] акцентує увагу на тому, що 
сучасний етап розвитку України ставить перед 
аграрними товаровиробниками принципово 
нові завдання. Це, на думку автора, викличе 
зміни не лише в системі управління аграр-
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ними підприємствами, але й зміни в мисленні  
їх керівників. Т.С. Муляр також зазначає, що 
ефективне використання у сфері сільсько-
господарського виробництва принципів стра-
тегічного управління буде ґрунтуватися на 
новому економічному світогляді. На думку 
М.І. Гордієнко та Ю.М. Якимчука [3], світовий 
досвід свідчить про те, що аграрний сектор 
доцільно формувати на рівні регіонів. Саме за 
таких умов він буде забезпечувати соціально-
економічний розвиток сільських територій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – на основі аналізу 
статистичної інформації визначити динаміку 
розвитку рослинницьких галузей сільського 
господарства України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно з даними Державної служби 
статистики України, у минулому році загальна 
площа висіву (посадки) сільськогосподар-
ських культур складала 26,9 млн. га. При 
цьому сільськогосподарські підприємства 
засіяли 18,7 млн. га. Господарства населення 
засіяли понад 30% всіх засіяних площ. Якщо 
порівнювати дані за 2015 р. з даними попере-
днього року, загальна площа висіву (посадки) 
сільськогосподарських культур в країні скоро-
тилась на 300 тис. га.

У табл. 1 проаналізовано динаміку зміни 
розмірів площі збирання основних товарних 
культур у всіх категоріях господарств України 
[4; 5].

У 2013 р. в Україні була обмолочена най-
більша площа зернових та зернобобових 
культур – понад 15,8 млн. га. Порівняно з нею 
площа збирання (обмолоту) зернових і зерно-
бобових культур у наступному 2014 р. скоро-
тилась на 2,2 млн. га. Але вже в 2015 р. площа 
збирання цих культур зросла порівняно з 
попереднім роком на 1,02 млн. га. Слід зазна-
чити, що дані за останні два роки наведені без 
урахування даних із тимчасово окупованої 
території АРК та зони проведення АТО.

Динаміка площ висіву в Україні цукрових 
буряків має чітку тенденцію до скорочення. 
Так, усього за п’ять років площі під цією куль-
турою в Україні скоротились майже на 54%. 
Одним із проявів цього є скорочення кількості 
цукрових заводів. Наприклад, у Дніпропетров-
ській області на даний момент не залишилось 
жодного. Виробники змушені вивозити солодкі 
корені до полтавської та Харківської областей 
[6]. Коментуючи ситуацію з виробництвом в 
Україні цукрових буряків, слід зазначити, що 
сучасна селекція дала змогу отримати сорти 
і гібриди цієї культури, здатні на високі врожаї 

Таблиця 1 
Площа збирання в усіх категоріях господарств, тис. га

Культура 2011 2012 2013 2014* 2015* 2015 у % 
до 2011

Зернові та 
зернобобові культури 15337,0 14812,8 15802,3 13595,0 14614,3 95,3

Цукрові буряки 516,3 448,6 270,4 260,1 236,9 45,9
Соняшник 4712,5 5083,0 5092,6 4997,5 5156,3 109,4
Картопля 1443,3 1444,1 1391,2 1345,2 1290,9 89,4
Овочі відкритого 
ґрунту 504,3 503,4 493,7 449,4 447,0 88,7

* Без урахування тимчасово окупованої території АРК та зони проведення АТО.

Таблиця 2 
Валовий збір продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, тис. т

Продукція 2011 2012 2013 2014* 2015* 2015 у %  
до 2011

Зернові та 
зернобобові** 56747 46216 63051 57235 59960 105,7

Цукрові буряки 18740 18439 10789 11652 10275 54,8
Насіння соняшнику** 8671 8387 11051 9995 11165 128,7
Картопля 24248 23250 22259 23675 20837 85,9
Овочі відкритого 
ґрунту 9833 10017 9873 8899 9211 93,7

* Без урахування тимчасово окупованої території АРК та зони проведення АТО.

** У вазі після доробки.
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навіть у тропічній і субекваторіальній зонах, 
наприклад в Індії. До речі, у таких відносно 
незвичних умовах вирощування цукрових 
буряків виявилось навіть ефективнішим за 
вирощування цукрової тростини. Можна спо-
діватись, що з часом і в Україні поступово 
відновляться площі висівання цукрових буря-
ків. Між іншим, вважається, що це покращить 
ситуацію із сівозмінами в господарствах.

Окрім скорочення площ висівання цукрових 
буряків, в Україні можна спостерігати (не таке 
значне) скорочення площ збирання (а відпо-
відно, і посадки) таких культур, як картопля 
та овочі відкритого ґрунту. На нашу думку, на 
ситуацію з площами під овочами насамперед 
вплинула відсутність інформації з АРК. Фак-
тично в 2015 р. в Україні лише площі збирання 
соняшника перевищили відповідний показник 
2011 р., сума перевищення складає 9,4%.

У табл. 2 проаналізована динаміка валових 
зборів основної продукції по ключових товар-
них культурах у всіх категоріях господарств 
України [4; 5].

Валовій збір зернових і зернобобових 
культур у всіх категоріях господарств України 
за останні п’ять років демонструє відносно 
повільне зростання – 5,7%. Якщо ж порівню-
вати валовий збір цієї категорії продукції рос-
линництва в 2015 р. із результатами 2013 р. 
(max-рівень показника), то можна побачити 
падіння обсягу виробництва на 4,1%. Зали-
шається сподіватись, що передусім це викли-
кано відсутністю інформації з декількох регіо-
нів України. Також зазнали скорочення обсяги 
виробництва картоплі і овочів.

Безпосередньою причиною скорочення 
обсягів виробництва в країні цукрових буряків 
виступає скорочення площ їх посіву (табл. 1). 
У 2015 р. зафіксовано максимальний обсяг 
виробництва насіння соняшнику за досліджу-
ваний період. Частково це пояснюється зрос-
танням площ під цією культурою (+9,4% до 
рівня 2011 р.). Але позитивний вплив на дина-

міку цього показника має і зростання врожай-
ності в Україні цієї культури (табл. 3).

Прямолінійний тренд свідчить про посту-
пове зростання рівня врожайності зернових 
і зернобобових культур в Україні, у серед-
ньому на 1,89 ц з 1 га площі збирання щороку. 
На основі аналізу даних табл. 3 можна зро-
бити висновок про поступове, але стабільне 
зростання врожайності в Україні основних 
сільськогосподарських культур. Зростання 
врожайності і, як результат, валових зборів 
свідчить про впровадження більш сучасних 
технологій у сільському господарстві.

Україна має можливості для нарощування 
виробництва продукції рослинництва. Про-
блема вимагає комплексного вирішення [7]: 
своєчасного внесення мінеральних і орга-
нічних добрив; оптимізації системи машин; 
ефективного захисту рослин; використання 
сучасних сортів і гібридів; оптимізації струк-
тури посівів.

Висновки з цього дослідження. У 2013 р. 
в Україні була обмолочена найбільша площа 
зернових та зернобобових культур – понад 
15,8 млн. га. Порівняно з нею площа збирання 
(обмолоту) зернових і зернобобових культур у 
наступному 2014 р. скоротилась на 2,2 млн. 
га., але вже в наступному 2015 р. площа зби-
рання цих культур зросла порівняно з попере-
днім роком на 1,02 млн. га.

Динаміка площ висіву цукрових буряків має 
чітку тенденцію до їх скорочення. Так, всього за 
п’ять років площі під цією культурою в Україні 
скоротились майже на 54%. Окрім скорочення 
площ висівання цукрових буряків, в Україні 
можна спостерігати (не таке значне) скоро-
чення площ збирання таких культур, як карто-
пля та овочі відкритого ґрунту. На нашу думку, 
на ситуацію з площами під овочами передусім 
вплинула відсутність інформації з АРК. Фак-
тично в 2015 р. в Україні лише площі збирання 
соняшника перевищили відповідний показник 
2011 р., сума перевищення складає 9,4 %.

Таблиця 3 
Урожайність основних сільськогосподарських культур  

в Україні, ц з 1 га площі збирання

Культура 2011 2012 2013 2014 2015 Рівняння лінії 
тренду

Зернові та зернобобові 
культури 37,0 31,2 39,9 42,1 41,0 у = 1,89х + 32,57

Цукрові буряки 363,0 411,0 399,0 448,0 433,7 у = 17,84х + 357,4
Соняшник 18,4 16,5 21,7 20,0 21,7 у = 1,01х + 16,63
Картопля 168,0 161,0 160,0 176,0 161,4 у = 0,18х + 164,7
Овочі відкритого ґрунту 195,0 199,0 200,0 198,0 206,1 у = 2,12х + 193,2
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Валовій збір зернових і зернобобових 
культур у всіх категоріях господарств Укра-
їни за останні п’ять років демонструє від-
носно повільне зростання – 5,7%. Якщо 
ж порівнювати валовий збір цієї категорії 
продукції рослинництва в 2015 р. із резуль-
татами 2013 р. (max-рівень показника), то 
можна побачити падіння обсягу виробни-
цтва на 4,1%. Залишається сподіватись, що 
передусім це викликано відсутністю інфор-
мації з декількох регіонів України. Також 

зазнали скорочення обсяги виробництва 
картоплі і овочів.

Безпосередньою причиною скорочення 
обсягів виробництва в країні цукрових буряків 
виступає скорочення площ їх посіву. У 2015 р. 
зафіксовано максимальний обсяг виробництва 
насіння соняшнику за досліджуваний період. 
Частково це пояснюється зростанням площ під 
цією культурою (+9,4 % до рівня 2011 р.), але 
позитивний вплив на динаміку цього показника 
має і зростання врожайності цієї культури.
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Статтю присвячено особливостям регуляторної аграрної політики держави в контексті світового досвіду. 
Запропоновано напрями та заходи вдосконалення механізму державного регулювання цін і доходів сільгосп-
виробників.

Ключові слова: регуляторна політика, ціновий паритет, підтримка аграрного сектору, державна підтрим-
ка, сукупна підтримка сільського господарства.

Довжик Е.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО 
ОПЫТА

Статья посвящена особенностям регуляторной аграрной политики государства в контексте мирового 
опыта, что проявляется в различных формах и способах, которые, по сути, применяются как регулирование 
аграрного рынка и поддержка сельскохозяйственных предприятий. Предложены направления и мероприятия 
по совершенствованию механизма государственного регулирования цен и доходов сельскохозяйственных 
производителей. 

Ключевые слова: регуляторная политика, ценовой паритет, поддержка аграрного сектора, государствен-
ная поддержка, совокупная поддержка сельского хозяйства.

Dovzhyk О.О. STATE REGULATORY AGRICULTURAL POLICY IN THE CONTEXT OF GLOBAL EXPERIENCE
The article is devoted to the regulatory specifics of the agrarian policy in the context of world experiences, which 

manifests itself in various forms and ways, which are used essentially as the regulation of the agricultural market 
and support of agricultural enterprises. The directions and measures to improve the mechanism of regulation of the 
state of prices and incomes of the agricultural producers.

Keywords: regulatory policy, support of the agrarian sector, government support, cumulative support of the 
agriculture.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Кожний механізм регулювання проце-
сів відтворення повинен мати конкретну функці-
ональну направленість, адресність і виражати 
змістовність здійснення економічної політики 
відповідно до держави, галузі, суб’єктів госпо-
дарювання. Тобто необхідно, щоб механізми 
регулювання діяли в єдиній системі та забез-
печували кінцеві результати процесу.

Визначальним серед усіх механізмів регу-
лювання є економічний механізм, який вира-
жає економічну політику держави, яку слід 
розробляти на довгострокову перспективу. 
Такий механізм повинен сприяти державному 
регулюванню економіки не тільки в держав-
ному секторі господарювання, але й у при-
ватному через систему непрямих заходів. 
Для вдосконалення аграрного виробництва 
це має принципове значення, оскільки необ-
хідно прискорити стимулювання інвестицій у 
галузь, забезпечити тут повну зайнятість тру-
дових ресурсів, стимулювати експорт, впли-

вати на рівень цін та їх паритет, підтримувати 
стабільні доходи товаровиробників, добитися 
перерозподілу бюджетних коштів на користь 
агропромислового комплексу з урахуванням 
його реальної ролі в народногосподарському 
комплексі країни. Все це й зумовлює актуаль-
ність даного питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми державної підтримки сільського 
господарства досліджувалися в працях бага-
тьох працях вітчизняних учених. У наукових 
виданнях відмічається значна кількість публі-
кацій із даної проблематики П. Березівського, 
П. Гайдуцького, С. Дем'яненка, А. Діброви, 
В. Зіновчука, Т. Зінчук, С. Кваші, В. Лип-
чука, Ю. Луценка, І. Михасюка, Є. Фірсова, 
Г. Черевко В. Юрчишина та ін. Враховуючи 
зміни, що відбуваються на аграрному ринку, 
державна політика щодо регулювання та під-
тримки сільськогосподарських товаровироб-
ників залишається актуальною, а отже, потре-
бує постійних досліджень та вдосконалень. 



98

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – визначити особли-
вості регуляторної політики держави в під-
тримці аграрного сектора економіки, дослідити 
світовий досвід та запропонувати напрями та 
заходи вдосконалення механізму державного 
регулювання цін і доходів сільгоспвиробників.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Функціонування економічного меха-
нізму та його вплив на народне господарство, 
галузь, регіони складається з двох основних 
напрямів – економічної підтримки та еко-
номічного регулювання. Пріоритетність цих 
напрямів визначається економічною політи-
кою держави. Як показує світовий досвід, чим 
сильніша економіка держави, тим значиміша 
регулююча роль економічного механізму. 
Такої ж думки дотримується і П.Г. Гайдуцький. 
Він підкреслює: «Епіцентром спільної аграр-
ної політики ЄС (САПЄС) є особлива система 
державної підтримки і регулювання сільського 
господарства, яка визначає характер розви-
тку галузі. Запровадження такої системи в 
Україні – необхідна умова забезпечення кон-
курентоспроможності вітчизняного аграрного 
сектору на європейському ринку» [1, с. 4]. На 
це також звертає увагу М.Я. Дем’яненко: «Під-
тримка аграрного сектору економіки України 
як важливий механізм реалізації державної 
аграрної політики повинна базуватися на ство-
ренні економічних, правових, організаційних, 
соціальних та інших умов, які б сприяли досяг-
ненню фінансової стабільності сільськогос-
подарських підприємств, підвищенню продо-
вольчої безпеки країни, створенню належних 
умов праці та проживання на селі, забезпечу-
вали б галузь необхідними матеріальними й 
фінансовими ресурсами для розширеного від-
творення виробництва» [2, с. 5]. 

Є.О. Фірсов уважає, що провідні країни 
світу накопичили цінний досвід удосконалення 
сільськогосподарської політики і досягають 
великих успіхів в аграрній сфері. Нашій країні 
необхідно використовувати цей досвід з ура-
хуванням вітчизняних можливостей. Важливе 
значення має державне регулювання доходів 
сільськогосподарських підприємств, включа-
ючи використання урядових субвенцій. Доходи 
основних товаровиробників повинні сприяти 
досягненню розширеного відтворення. Дер-
жавна фінансова допомога повинна орієн-
туватися переважно на великі підприємства, 
які ефективніше використовують субсидії 
[3, с. 206]. Вчений підкреслює, що в розвинутих 
країнах державна фінансова підтримка не роз-
глядається як благодійність – вона обумовлена 

економічними процесами, які викликані цілою 
низкою об’єктивних причин і факторів, насам-
перед специфічними особливостями сіль-
ського господарства. Значний вплив справляє 
низька еластичність платоспроможного попиту 
на продовольчі товари, яка стримує ріст попиту 
населення на ці товари за підвищення доходів 
сімей, що, звичайно, затримує ріст цін порів-
няно з більш еластичними товарами. До таких 
факторів можна віднести використання моно-
польних цін промисловими підприємствами І і 
ІІІ сфер АПК. 

Державна фінансова підтримка сільсько-
господарських підприємств у розвинутих 
країнах із метою стабілізації і підвищення їх 
доходів компенсує втрати, які виникають по 
вказаним нижче причинам, і створює необ-
хідні економічні умови для розширеного від-
творення. З цього приводу вона розглядається 
як сучасний спосіб відновлення еквівалент-
ного обміну між сільським господарством та 
іншими галузями економіки [4, с. 27–28].

Г.В. Черевко також уважає, що ринкова еко-
номіка, як свідчить світовий досвід, не може 
існувати без певного державного її регулю-
вання, оскільки в іншому випадку ринкова еко-
номіка з «блага» для людей перетворюється 
на «зло» через те, що сам по собі ринковий 
механізм позбавлений елементу соціальної 
справедливості. Навіть найбільш «ринкова» 
економіка США є наскрізь регульованою, аж 
до встановлення державою певного рівня цін 
на окремі види популярних продуктів харчу-
вання [5, с. 372].

Тому на сучасному етапі, на нашу думку, 
першочергова увага в економічній політиці 
повинна приділятися фінансовій підтримці 
державою сільського господарства, стабілі-
зації доходів товаровиробників. Саме такий 
характер сільськогосподарської підтримки 
стосовно галузі здійснюється в США й інших 
розвинутих країнах протягом десятиліть. Фер-
мерська політика спрямована на те, щоб під-
вищити і стабілізувати ціни на продукцію фер-
мерів та їхні доходи [6, с. 632–633].

Заслуговує самого ретельного вивчення і 
узагальнення досвід державної підтримки в 
країнах із високо розвинутим сільськогоспо-
дарським виробництвом.

Більш як 70 років фермерство США розви-
вається в умовах державного регулювання. 
Поряд із технічною, технологічною й органі-
заційною перебудовою воно стало не тільки 
важливою умовою успішного функціонування 
США, але й причиною багатьох серйозних змін 
в його структурі та фінансово-економічному 
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стані. Встановлені державою правила періо-
дично змінюються (раз у чотири-п’ять років, 
іноді сім років) на підставі прийняття нових 
законів, регламентуючих діяльність сільсько-
господарського сектору економіки. Ці закони 
чітко визначають цілі й основні напрями роз-
витку сільського господарства США, чисельні 
програми і механізми їх виконання. Важливою 
характеристикою цих законодавчих актів є 
наявність у них фінансових зобов’язань дер-
жави [7, с. 30].

Форми державного регулювання в США 
різноманітні, охоплюють усі сторони життя 
фермерів і американського агропромислового 
комплексу. Серед них головні: внутрішньо-
державні сільськогосподарські програми, які 
призначені для підвищення або стабілізації 
цін і доходів ферми; програми охорони при-
роди і навколишнього середовища, які покли-
кані зберегти природні ресурси і навколишнє 
середовище; зовнішня торговельна політика, 
яка необхідна для створення найбільш спри-
ятливих умов торгівлі американською про-
дукцією; програми маркетингу і розширення 
попиту з метою підвищення конкурентоспро-
можності фермерів на зовнішньому і внутріш-
ньому ринках; програми продовольчої допо-
моги, правильного харчування і забезпечення 
безпеки споживачів; кредитні програми і про-
грами страхування сільськогосподарських 
товаровиробників; науково-дослідні і освітян-
ські програми; програми соціального розвитку 
сільської місцевості [8, с. 30–31].

Заслуговує самого ретельного вивчення 
регулятивна аграрна політика країн ЄС. Ця 
політика має два завдання: державне регулю-
вання виробництва і ринка; проведення струк-
турних реформ по укрупненню господарств 
зі стимулюванням інтенсифікації виробни-
цтва. При цьому завжди перше завдання віді-
грає більшу роль, оскільки воно дає змогу 
виконувати основну макроекономічну мету – 
створити стабільне економічне (перш за все 
цінове) середовище для функціонування сіль-
ського господарства.

Одночасно було здійснено розподіл 
завдань аграрної політики – наднаціональну 
(ЄС) і національні ( на рівні національних дер-
жав). Цінова і зовнішньоторговельна політика, 
а також переважно структурні перетворення 
були виділені в розпорядження наднаціо-
нальних органів ЄС, а національна політика 
переважно концентрується на створенні інф-
раструктури, стимулюванні виробництва, охо-
роні навколишнього середовища, а також зна-
чною мірою – на соціальних завданнях села. 

Тобто головні компоненти аграрної політики – 
цінова і зовнішньоторговельна – повністю 
втратили національний характер і перейшли 
до ЄС.

Основна ідея регулювання сільськогоспо-
дарського виробництва і ринка продоволь-
ства – це встановлення коридору цін, причому 
цін на достатньо високому для сільського гос-
подарства рівні і водночас прийнятних для 
споживачів. Такий ціновий коридор дозволяє 
певне коливання цін, але не дає цьому коли-
ванню вийти за встановленні параметри і не 
прийняти руйнівний характер. Таким чином, 
реалізується основна ідея регулювання ринку 
з чітким розумінням того, що ринок сільсько-
господарських і продовольчих товарів не може 
бути саморегульованим. Водночас для під-
тримки функціонування сільського господар-
ства необхідні дуже суттєві субсидії, насам-
перед через підтримку цін. Створення такого 
коридору потребує введення системи підтри-
муваних ЄС цін. Реально такий коридор уста-
новлюється шляхом уведення інтервенційної 
ціни, яка, по суті, була мінімальною і по якій у 
разі надлишку пропозиції товарів за рахунок 
бюджету ЄС державні органи здійснювали 
закупівлю сільськогосподарської продукції. 
Це мінімальний рівень цін, який гарантується 
сільськогосподарським товаровиробникам 
ЄС. З іншого боку, верхній рівень цін визнача-
ється граничною ціною, за якою можуть імпор-
туватися товари в країни ЄС. Ця міжнародна 
організація встановлює також цільову ціну, 
тобто ціну, яка бажана на теперішній період.

Механізм цього цінового регулювання існує 
переважно за рахунок товарної інтервенції на 
ринку. При падінні цін нижче інтервенційних іде 
скуповування і складування продовольства, а 
при падінні світових цін нижче цін ЄС (що є 
звичайною ситуацією) стягуються компенса-
ційні платежі, крім звичайного мита. Підтримка 
продовольчого балансу на внутрішньому 
ринку ЄС в умовах зростаючого перевиробни-
цтва досягається за рахунок компенсаційних 
субсидій по експорту дорожчих товарів ЄС на 
світовому ринку. Таким чином, ринок функціо-
нує в певному замкнутому просторі, відносно 
автономно від світових діючих цін і з відносно 
стабільною їх внутрішньою системою.

Створення такої системи було дуже логіч-
ним, так як вона давала можливість сільсько-
господарським товаровиробникам ЄС функці-
онувати відносно ізольовано від коливань цін 
світового ринку, підтримувати той рівень цін, 
який гарантував би експорт сільськогоспо-
дарської продукції. Існування єдиної системи 



100

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

цін усередині ЄС створило також умови для 
більш високого рівня внутрішньої спеціаліза-
ції і поглиблення розподілу праці усередині 
країн Західної Європи.

Історія становлення і розвитку єдиної 
аграрної політики ЄС може бути повчальною 
для всякої країни з ринковою економікою, 
включаючи й Україну. Звичайно, далеко не все 
в цій політиці було й є ідеально. Вона дуже 
витратна. Однак єдина аграрна політика ЄС 
і в плані внутрішньої стратегії і механізму, і в 
плані зовнішньої торгівлі, програмного підходу 
до здійснення завдань політики багато в чому 
може бути повчальним прикладом і, можливо, 
моделлю для сільського господарства Укра-
їни. Переваги моделі ЄС:

- вона сформована на розумінні необхід-
ності проведення протекціоністської політики 
з урахуванням природних і економічних мож-
ливостей кожної країни;

- ця політика побудована на поєднанні 
державного регулювання і ринку, при цьому 
державне регулювання носить широкий і роз-
галужений характер із розумінням тих фак-
тів, що сільське господарство і продовольчий 
ринок не є саморегульованими системами;

- аграрна політика ЄС будується на 
розумінні того, що сільське господарство 
є дотаційною галуззю, в умовах відкритого 
і незахищеного ринку, без державної під-
тримки воно не в змозі здійснювати відтво-
рювальний процес.

Аграрна політика повинна виходити за межі 
суто сільськогосподарської, включати соці-
альну, економічну і культурну політику, яка 
орієнтована на комплексний соціальний роз-
виток села.

Недоліком єдиної аграрної політики ЄС є її 
дорожнеча. Однак ніяка скільки-небудь сер-
йозна політика не може проводиться без зна-
чних витрат. Прикладом такого підходу слугу-
ють США та Японія. Будь-яка ринкова аграрна 
політика потребує великих бюджетних асиг-
нувань. Було б самообманом думати про те, 
що тільки в умовах планової економіки були 
б потрібні такі витрати, а ринкова економіка 
сама подолає всі проблеми. Це суперечить 
усьому світовому досвіду.

Подальше формування механізму держав-
ного регулювання цін і доходів сільгоспвироб-
ників в Україні має відбуватися з урахуванням 
існуючих причин походження нееквівалент-
ності обміну продукції та ресурсів сільського 
господарства, суперечностей між станом сіль-
ського господарства, продовольчої безпеки 
та ресурсним потенціалом сільськогосподар-

ського виробництва країни, а також страте-
гічними орієнтирами розвитку галузі, завдан-
нями аграрної політики та станом механізму 
державного регулювання. Проведений нами 
аналіз дає підстави запропонувати такі 
напрями та заходи вдосконалення механізму 
державного регулювання цін і доходів сіль-
госпвиробників.

1. Забезпечення системного підходу, що 
передбачає формування та утвердження 
цілісності взаємопов’язаних елементів, узго-
дженої єдності складових його механізму, 
розвинення інституціонального забезпечення 
та запровадження сукупності систематич-
них заходів державного впливу, що виступає 
основою створення вищої якості як держав-
ного регулювання, так і в цілому механізму 
функціонування аграрного сектору, і, таким 
чином, дає можливість реалізувати позитив-
ний синергетичний ефект державного регу-
лювання.

2. Оптимізація обсягів державної під-
тримки з урахуванням утрат сільського гос-
подарства від диспаритету цін, бюджетних 
можливостей країни, потреб у цілеспрямо-
ваному впливі держави на умови розвитку 
аграрного сектору, його техніко-технологічне 
оновлення, структурну перебудову, підви-
щення якості продукції.

3. Забезпечення прозорих недискриміна-
ційних схем надання підтримки, гарантування 
рівних умов підтримки для всіх виробників 
незалежно від форм власності і господарю-
вання. Упорядкуванню та прозорості надання 
підтримки, її надходженню безпосередньо 
товаровиробникам сприятимуть прямі пла-
тежі підтримки доходів, які мають стати фор-
мою компенсації товаровиробникам утрат 
від нееквівалентності обміну. Поряд із цим, 
відповідно до пріоритетів аграрної політики, 
мають бути опрацьовані і державні цільові 
програми з чітким визначенням цілей і 
завдань, заходів, обсягів, термінів реалізації, 
очікуваних результатів.

4. Посилення сприяння техніко-техноло-
гічному оновленню, формуванню інновацій-
ної моделі розвитку сільського господарства. 
Основою реформування механізму держав-
ного регулювання за цим напрямом виступа-
ють: опрацювання та реалізація державних 
цільових інноваційно-інвестиційних програм 
із модернізації виробництва та забезпечення 
випуску конкурентоспроможної продукції; 
збільшення бюджетного фінансування науко-
вого, освітнього та інформаційно-консуль-
таційного забезпечення галузі; формування 
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сприятливих умов для реалізації інвестицій і 
через специфікацію та захист прав інвесторів, 
і через підвищення прибутковості сільськогос-
подарського виробництва; активізація подат-
кових, бюджетних, грошово-кредитних важе-
лів інвестування.

5. Формування сукупності стимулів та 
механізмів контролю забезпечення якості 
продукції та екологічно збалансованого 
ведення виробництва. Основними заходами 
за цим напрямом реформування мають стати: 
опрацювання та запровадження державних 
цільових програм щодо створення систем 
управління якістю та екологічно збалансова-
ного ведення сільськогосподарського вироб-
ництва; надання дотацій виробникам продук-
ції заданої якості; забезпечення компенсації 
сільськогосподарським виробникам вартості 
природоохоронних заходів, проведених від-
повідно до державних програм; забезпе-
чення зв'язку між державною підтримкою та 
дотриманням виробниками стандартів якості; 
створення на рівні районних управлінь агро-
промислового розвитку відділів якості сіль-
госппродукції та відділів екологічної безпеки 
сільгоспвиробництва, активізація діяльності 
дорадчих служб у сфері організації систем 
управління якістю та екологічно збалансова-
ного ведення виробництва.

6. 6. Створення багаторівневої системи 
аграрного ризик-менеджменту. Складовими 
елементами створення такої системи мали б 
стати: запровадження нових страхових про-
дуктів, у тому числі зі страхування доходів, 
та забезпечення надання за ними державних 
страхових субсидій; запровадження рахунків 
стабілізації доходів сільськогосподарських 
виробників, заснованих на внесках суб'єктів 
господарювання та держави; розбудова орга-
нізаційного забезпечення управління ризи-
ками в сільському господарстві; розвинення 
освітньо-наукового забезпечення управління 
ризиками.

7. Сприяння утвердженню ринкових меха-
нізмів ціноутворення, що ґрунтуються на про-
зорих організаційних формах продажу про-
дукції; вдосконалення механізмів непрямого 
впливу держави на цінову ситуацію на ринках 
сільськогосподарської продукції для гаран-
тування складових продовольчої безпеки. 
Серед заходів за цим напрямом – проведення 
товарних та фінансових інтервенцій на рин-
ках соціально значимих видів сільгосппро-
дукції, заставних закупівель; удосконалення 
методики визначення рівня мінімальних, мак-
симальних та заставних цін; надання держав-

ної підтримки через бюджетний та кредитний 
механізми розвитку інфраструктури збері-
гання сільськогосподарської продукції; забез-
печення ефективного порядку формування 
та поновлення державних резервів сільсько-
господарської продукції шляхом здійснення 
державою прозорих трансакцій за ринковими 
цінами; активізація діяльності держави у 
сфері маркетингу сільськогосподарської про-
дукції, у тому числі посилення ролі держави 
у просуванні сільськогосподарської продукції 
на зовнішні ринки; вдосконалення інституціо-
нального забезпечення регулюючого впливу 
держави на ринки сільськогосподарської про-
дукції; надійне бюджетне фінансування діяль-
ності державних операторів.

8. Оптимальне поєднання загальнодер-
жавного та регіонального рівнів держави у 
впливі на умови функціонування і розвитку 
аграрного виробництва. При зосередженні 
реалізації державних програм із прямої під-
тримки доходів виробників, субсидування їх 
ресурсного забезпечення та регулювання 
цін на загальнодержавному рівні, посилення 
ролі регіонального рівня (та, відповідно, 
його фінансового забезпечення) у розвитку 
інфраструктури та соціальної сфери села, 
сприянні диверсифікації сільськогосподар-
ського виробництва та коригуванні струк-
тури виробництва регіонального аграрного 
підкомплексу, управлінні та контролі якості 
продукції й екологічної безпеки виробни-
цтва.

9. Вирішення суперечності між необхід-
ністю державної підтримки аграрного сектору 
України на сучасному етапі його розвитку та 
ринково орієнтованою політикою СОТ.

Висновки з цього дослідження. Запро-
поновані нами напрями вдосконалення дер-
жавного регулювання цін і доходів сільсько-
господарських товаровиробників є основою 
приведення його змістовного наповнення від-
повідно до нового етапу розвитку сільського 
господарства країни, забезпечення переходу 
в державному регулюванні до оптимізаційно-
інтеграційного етапу, перетворення аграрної 
політики на чинник сталого розвитку аграр-
ного сектору, підвищення конкурентоспро-
можності сільського господарства, гаран-
тування складових продовольчої безпеки. 
Отже, подальші наукові дослідження щодо 
цієї проблеми повинні стосуватися розробки 
конкретних механізмів упровадження напря-
мів удосконалення державного регулювання 
цін і доходів сільськогосподарських товаро-
виробників.
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Аналіз передумов стратегічного розвитку  
промислових комплексів у сучасний період
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Статтю присвячено аналізу передумов стратегічного розвитку промислових комплексів у сучасний період. 
Представлено результати співставлення різних методів аналізу стратегічного розвитку та систематизовано 
фактори, що стримують ефективний розвиток підприємств. Визначено характер впливу факторів зовнішнього 
середовища на розвиток підприємств.

Ключові слова: стратегія, промисловий комплекс, передумови, державна промислова політика, аналіз.

Колибан Д.В. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Статья посвящена анализу предпосылок стратегического развития промышленных комплексов в 
современный период. Представлены результаты сопоставления различных методов анализа стратегичес-
кого развития и систематизированы факторы, которые сдерживают эффективное развитие предприятий. 
Определен характер влияния факторов внешней среды на развитие предприятий.

Ключевые слова: стратегия, промышленный комплекс, предпосылки, государственная промышленная 
политика, анализ.

Koliban D.V. ANALYSIS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEXES IN THE 
MODERN PERIOD

The article is devoted to the analysis of preconditions the strategic development of industrial complexes in the 
modern period. The results of the comparison different methods of analysis strategic development and systematized 
factors that hinder the effective development of enterprises. The character of the influence environmental factors on 
the development of enterprises.

Keywords: strategy, industry, prerequisites, government industrial policy analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасний період розвитку про-
мислових комплексів особливого значення 
набувають питання формування ефективної 
стратегії. Існує багато методів формування 
стратегічного розвитку великих промислових 
комплексів, але змістовний їх аналіз має бути 
здійснюваний на основі спеціальної методики 
з урахуванням факторів впливу внутрішнього і 
зовнішнього середовища. Актуальність дослі-
дження полягає в концептуальному вирішенні 
проблеми змістовного аналізу стратегій роз-
витку великих промислових комплексів у сві-
тогосподарському просторі і системному вдо-
сконаленні теоретико-методологічних засад 
розвитку інтегрованих господарських структур 
в умовах глобальних трансформацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми стратегічного управління в діяль-
ності виробничих комплексів досліджували 
зарубіжні вчені: І. Ансофф, У. Кінг, Д. Кліланд, 
М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон та ін. 
Істотний внесок у теорію перспективного пла-
нування та управління, стратегічної та інвес-

тиційної діяльності здійснили вітчизняні нау-
ковці: О. Амоша, М. Чумаченко, С. Аптекар, 
А. Акмаєв, Я. Берсуцький, І. Бланк, І. Булєєв, 
О. Вагонова, Ф. Євдокимов, М. Іванов, А. Каба-
нов, М. Лепа, М. Румянцев, В. Хобта, А. Філі-
пенко, Ю. Макогон.

Дослідженню проблем глобалізації та ана-
лізу глобальних трансформацій присвячено 
праці О. Білоруса, І. Бузько, А. Гальчинського, 
Б.П. Герста, Ч. Гіла, І. Дахно, М. Делягіна, 
Є. Кочеткова, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, 
Ю. Макогона, В. Новицького, В. Омель-
ченка, Т. Орєхової, Ю. Пахомова, А. Поруч-
ника, Г. Томпсона, Д. Стигліца, А. Філіпенка, 
Дж.А. Хансона, О. Шниркова та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зазначені автори здій-
снили вагомий внесок у дослідження проблем 
діяльності великих промислових комплексів 
та розвитку процесів глобалізації. Водночас 
недостатньо дослідженими залишаються 
питання аналізу методів стратегічного розви-
тку великих промислових комплексів в умовах 
глобалізації, що визначає актуальність дослі-
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дження, його теоретико-методологічне та нау-
ково-практичне значення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розробка 
теоретико-методологічних основ аналізу 
методів стратегічного розвитку промислових 
господарських структур в умовах глобалізації.

Для досягнення зазначеної мети постав-
лено такі завдання: проаналізувати теоретичні 
основи дослідження глобалізації світової еко-
номіки; дослідити концептуальні засади фор-
мування стратегій господарського розвитку; 
визначити передумови системних трансфор-
мацій з урахуванням дії глобальних загроз; 
дослідити концептуальні основи аналізу фор-
мування стратегій промислового розвитку. 

Теоретичну і методологічну основу дослі-
дження становлять фундаментальні праці 
вітчизняних і зарубіжних учених із питань 
формування, оцінки та розвитку теоретико-
методологічних засад створення системи 
аналізу стратегічного розвитку крупних про-
мислових комплексів у сучасних умовах гос-
подарювання. Інформаційною базою дослі-
джень виступають законодавчі акти України, 
офіційні матеріали міжнародних організацій 
і агенцій, дані Держкомстату України, мето-
дичні й інструктивні матеріали міністерств 
і відомств, матеріали звітності підприємств 
промислового комплексу України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні розвиток і структурна реор-
ганізація промисловості є найважливішими 
умовами стабілізації соціально-економічної 
обстановки в країні. В умовах, коли багато під-
приємств припинили своє існування або пере-
бувають на межі виживання, необхідні термі-
нові заходи, які забезпечили б відродження 
вітчизняного виробництва, підтримку україн-
ського підприємництва, розвиток експортних 
та імпортозаміщуючих галузей і виробництв 
[1, с. 76].

Окремої уваги заслуговують національні 
особливості проведення промислової полі-
тики. На національному рівні деякі країни від-
дають перевагу більш ліберальному підходу, 
а деякі, навпаки, прихильні до протекціонізму 
[2, с. 114–116].

Існують різні методи промислової політики, 
що апробовані практикою багатьох країн світу 
і складають відповідний стандартний набір. 
Представляється доцільним класифікувати 
ці методи за втримуванням і одночасно – за 
характером впливу на об’єкт.

Інформаційні методи. Найпершим 
обов’язком держави в межах її промислової 

політики є забезпечення суб’єктів індустріаль-
ного розвитку (підприємств, а також держор-
ганів) систематизованими, обробленими за 
допомогою науково обґрунтованих методик 
даними про навколишнє економічне й полі-
тичне середовище. Це дає змогу учасникам 
процесів розвитку промисловості підвищити 
обґрунтованість своїх рішень у сфері вироб-
ничої, інвестиційної, інноваційної, комерційної 
діяльності [3, с. 17].

Мова йде про систематичний й доступний 
широкому колу користувачів аналіз економіч-
ної ситуації в країні, у галузях і регіонах, про 
прогнози за цими ж напрямами. Маються на 
увазі маркетингові дослідження, організація 
системи консалтингових послуг [4, с. 87]. Це 
дуже важливо. Наприклад, підприємства, 
будуючи свої плани, можуть орієнтуватися 
на найбільш ходовий у цей момент товар на 
ринку, не знаючи, що інші великі підприємства 
(особливо за кордоном) готують новий прорив 
на цьому ринку, що перетворює в очах спо-
живача ходовий сьогодні товар у застарілий. 
Держава на базі аналізу і прогнозу повинна 
виявити таку ситуацію, попереджуючи тим 
самим невірні кроки підприємств. Сукупність 
прогнозно-аналітичних та інформаційних 
матеріалів може впливати на учасників вироб-
ничо-економічних процесів [5, с. 12].

Методи макроекономічного регулювання 
спрямовані на формування необхідного для 
розвитку реального виробництва загально-
економічного середовища насамперед на: 
забезпечення фінансової стабілізації, подо-
лання дефіциту держбюджету, придушення 
інфляції, досягнення позитивного платіжного 
балансу, встановлення сталого або принай-
мні передбачуваного курсу, що змінюється, 
національної валюти. Все це створить макро-
економічний фундамент, без якого неможливо 
здійснити дієву промислову політику [5, с. 91].

Ресурсні (витратні) методи. Це найбільш 
дієві методи, як правило, прямого впливу на 
об’єкти промислової політики. Їх можна так 
само назвати забезпеченням, оскільки вони 
припускають надання суб’єктам ринку відтво-
рювальних ресурсів для вирішення завдань 
індустріального розвитку [3, с. 102].

Конкретні види ресурсних методів досить 
різноманітні. Насамперед, це система дер-
жавних замовлень і держзакупівель. Далі, 
це адресні субсидії, кредити, формування й 
використання фондів страхування ризиків 
(інвестиційних, експортних тощо), податкові 
пільги. Промислова політика містить у собі 
фінансове забезпечення підготовки та пере-
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підготовки кадрів, витрати на імміграцію тру-
дових ресурсів, державне забезпечення фун-
даментальних досліджень і частково НДДКР 
прикладного характеру [6, с. 124–126].

Держава може також взяти на себе повністю 
або частково витрати соціального характеру, 
що дають змогу перебороти або пом’якшити 
несприятливі соціальні наслідки реструктури-
зації промисловості, передачі заводської соці-
альної інфраструктури у ведення місцевих 
органів влади [7, с. 12].

Інституціональні методи – це формування 
відповідно до ринкових принципів і завдань 
економічної, зокрема промислової, політики 
правового й організаційно-економічного серед-
овища, загального для всіх господарського 
порядку. Характер впливу цих методів – регу-
люючий і стимулюючий. Застосування інсти-
туціональних методів не припускає витрат 
ресурсів безпосередньо на об’єкт промислової 
політики (галузі, підприємства, регіону). Якщо 
й є ресурсні витрати, то на проведення самих 
інституціональних перетворень, створення від-
повідних інститутів ринку й регулювання інду-
стріального розвитку [8 , с. 109–110].

Інституціональні методи – це переважно 
заходи загальносистемного характеру. Вони 
впливають не вибірково на конкретні суб’єкти, 
а на всю економічну (індустріальну) систему 
[9, с. 254].

У цей клас методів впливу на економіч-
ний (індустріальний) розвиток входять різ-
ного роду адміністративні інструменти: квоти, 
ліцензії, стандарти, вимоги до якості товарів 
і послуг, санітарні норми, що забезпечують 
безпеку для людини, екологічні нормативи. 
До їхнього числа можна віднести й комп-
лекс питань господарського законодавства, 
зокрема правову визначеність трудових від-
носин в умовах багатоукладності економіки та 
ринку [9, с. 250].

Виробити промислову політику означає 
визначити пріоритети, об’єкти впливу і регу-
лювання, процедури моніторингу і коригу-
вання. При цьому з арсеналу інструментів 
промислової політики обирається той, що 

відповідає реальним умовам і можливостям 
економіки та державного управління народ-
ним господарством, тому завдання й інстру-
ментарій промислової політики повинні бути 
диференційовані відповідно до етапів рин-
кової трансформації реального сектора еко-
номіки – кризи, стабілізації та відновлення, 
економічного росту та активної структурної 
перебудови, включення в процеси глобаліза-
ції економіки.

Вирішальну роль у створенні на ринку 
сприятливого конкурентного середовища 
відіграють антимонопольне законодавство 
та діяльність антимонопольних органів, пра-
вильне поводження яких сприяє стабілізації 
економіки в цілому.

На основі дослідження основних типів про-
мислової політики – загальносистемної (спря-
мованої на створення загальних правових, 
інституціональних та економічних умов, які 
максимально сприяють економічному розви-
тку країни) та селективної (цілеспрямовано 
впливає на певні групи суб’єктів ринку та певні 
види діяльності) зроблено висновок, що про-
мислову політику необхідно розуміти як полі-
тику стимулюючого економічного зростання 
і структурних змін на користь видів виробни-
цтва, що відповідають умовам ринку, потенцій-
ного попиту на їх продукцію та послуги, воло-
діють певними конкурентними перевагами на 
внутрішньому і особливо на зовнішньому рин-
ках; державну промислову політику – як полі-
тику стимулюючого впливу на організаційно-
економічні структури промисловості з метою 
вирішення конкретних завдань, що відповіда-
ють національним інтересам країни.

Висновки з цього дослідження. Беручи 
до уваги тенденції розвитку промислових 
комплексів у сучасний період, можна зробити 
висновок, що аналіз методів стратегічного 
розвитку набуває особливого значення. На тлі 
негативної практики управлінських результа-
тів керування основними детермінантами, що 
формують ефективні управлінські рішення, 
є змістовний аналіз методів стратегічного 
управління та підтримка вищого керівництва.
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Статтю присвячено актуальним питанням стану інвестиційної діяльності України в умовах нестабільності. 
Проаналізовано економічний розвиток інвестиційної діяльності. Розкрито джерела та структуру інвестиційної 
діяльності. Наведено інструменти підвищення інвестиційної діяльності в Україні. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, економічна нестабільність, акселератор.

Крамаренко И.С. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Статья посвящена актуальным вопросам состояния инвестиционной деятельности Украины в условиях 
нестабильности. Проанализировано экономическое развитие инвестиционной деятельности. Раскрыты ис-
точники и структура инвестиционной деятельности. Приведены инструменты повышения инвестиционной 
деятельности в Украине. 
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Kramarenko I.S. STATE INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE ECONOMIC INSTABILITY
This article is devoted to current issues state investment activity of Ukraine in conditions of instability. Analyzes 

economic development investment activity.Reveals the origins and structure investment activity. Identify types of 
instrument increasing investment activity in Ukraine.

Keywords: investments, investment, economic instability, accelerator.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Економічна нестабільність нашої 
держави, що характеризується розбалансова-
ністю економічної системи та невизначеністю 
напрямів розвитку основних економічних про-
цесів, призводить до зменшення внесення 
обсягів прямих іноземних інвестицій в еконо-
міку. У зв’язку з цим основну увагу необхідно 
приділити дослідженню стану, обсягам, дже-
релам, структурі інвестиційних капіталовкла-
день України та визначити інструменти щодо 
розроблення дієвого механізму розвитку 
інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження інвестиційної діяльності на 
сучасному етапі проводять багато вітчизня-
них науковців-економістів, зокрема: К.В. Бал-
дін, І.А. Бланк, М.Я. Дем’яненко, І.О. Іртищев, 
М.І. Савчук, М.І. Стегней, О.Б. Мирончук та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на безпе-
речні здобутки зазначених учених у цьому 
напрямі, варто зазначити, що в сучасних нау-
кових дослідженнях недостатньо уваги при-
діляється інвестиційній діяльності в умовах 

економічної нестабільності національної еко-
номіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – діагностика інвести-
ційної діяльності України в умовах економіч-
ної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Економічна нестабільність нашої 
держави характеризується розбалансова-
ністю економічної системи та невизначеністю 
напрямів розвитку основних економічних про-
цесів, призводить до зменшення внесення 
обсягів прямих іноземних інвестицій в еконо-
міку держави, а також уповільнення активності 
інвестиційної діяльності країни. Активізація 
інвестиційної діяльності та приріст інвестицій-
них ресурсів неможливі без зростання вало-
вого внутрішнього продукту.

Ми погоджуємось із думкою Л.П. Рудь, що 
інвестиції – найважливіший фактор економіч-
ного зростання. Це обумовлено тим, що інвес-
тиційні ресурси дають можливість упрова-
джувати передові технології, новітню техніку, 
інноваційні форми організації праці та управ-
ління виробництвом. Нововведення, нові тех-
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нології та організаційні рішення дають змогу 
суб’єктам господарювання вийти з кризових 
ситуацій, забезпечити високу конкурентоспро-
можність продукції і підприємства [1, с. 128].

Отже, зростання валового внутрішнього 
продукту сприяє зростанню реальних інвести-
цій, а це, своєю чергою, приводе до зростання 
реальних інвестицій, що викликає відповідне 
збільшення валового внутрішнього продукту. 
Все це сформульовано у вигляді «принципу 
акселератора». 

Акселератор – це вагомий та впливовий 
фактор, що народжує нестабільність еконо-
міки, адже при відсутності інвестиційної діяль-
ності може виникнути скорочення виробни-
цтва в усіх сферах національної економіки, 
що виробляють засоби виробництв, призведе 
до посилення депресивних явищ, зменшить 
доходи та витрати на споживчі товари. Резуль-
татом цих явищ є підвищення рівня інфляції.

Проведене нами дослідження динаміки 
показників економіки за період 2005–2013 рр. 
підтверджує дію принципу акселератора. Так, 
коефіцієнт кореляції темпів зростання вало-
вого внутрішнього продукту та інвестицій в 
основний капітал за даний період був близь-
ким до максимального значення. Загалом, 
один відсоток приросту валового внутріш-
нього продукту в 2011 р. вимагав 1,8% при-
росту інвестицій в основний капітал. У 2013 р. 
відбулося різке падіння темпів росту ВВП на 
17,98 в. п. та росту капітальних інвестицій на 
43,52 в. п. відносно 2011 р., що підтверджує 
зроблені нами висновки щодо принципу аксе-
лератора.

Нестабільність вітчизняної економіки за 
останні роки підтверджує зменшення тем-
пів росту валового внутрішнього продукту 
та капітальних інвестицій (рис. 1). Так, темп 
росту ВВП у 2013 р. скоротився майже в 
8,8 разів порівняно з 2011 р., а темп росту 
капітальних інвестицій – у сім разів. За останні 
десять років таке скорочення темпів росту 
ВВП та інвестицій спостерігали в 2009 р. під 
час світової економічної кризи. Для оздоров-
лення економіки України було рекомендовано 
розробити заходи для стимулювання роз-
витку внутрішнього ринку капіталу з метою 
підвищення попиту на гривню; здійснювати 
диверсифікацію валютного наповнення бан-
ківських активів; удосконалювати інструменти 
страхування валютних ризиків та валютного 
контролю з метою запобігання спекулятивним 
валютним атакам; здійснювати моніторинг 
розрахунків комерційних банків за зовніш-
німи запозиченнями; запроваджувати додат-

кові заходи нагляду за комерційними бан-
ками, що отримали рефінансування з метою 
унеможливлення потрапляння цих коштів 
на валютний ринок; крім того, розглянути 
питання про зменшення облікової ставки та 
запровадження заходів щодо мінімізації або 
зменшення ставок у реальному секторі еконо-
міки як по кредитуванню, так і по залученню 
коштів. На сьогоднішній день політика тоталь-
ної лібералізації та дерегулювання вичерпала 
свій ефективний ресурс і потребує якщо не 
повного усунення, то значного оновлення від-
повідно до сучасних умов глобалізації еконо-
мічного розвитку та особливостей міжнарод-
них економічних відносин [4, с. 183].
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Рис. 1. Динаміка ВВП та капітальних 
інвестицій в Україні

Складено та розраховано за даними [2]

Із 2005 р. до 2008 р. питома вага капіталь-
них інвестицій в загальній сумі ВВП зросла 
з 25,2% до 28,7%. Після 2008 р. відбулося 
значне скорочення питомої ваги капітальних 
інвестицій у загальній сумі ВВП до 17,2% у 
2013 р., або майже в 1,7 рази та має тенден-
цію до зменшення. 

Незважаючи на тенденцію до зниження 
ВВП та капітальних інвестицій, у 2014 р. зрос-
тання макроекономічних показників продо-
вжиться, адже значення тренду показників 
є позитивним. Але статистичні показники не 
враховують основні тенденції розвитку дер-
жави, а також військові дії, що відбуваються, 
анексію АР Крим, тому в 2014 р. спостері-
гатимемо падіння реального ВВП України 
на рівні мінус 4,6% (оцінки коливаються від 
-2,9% до 8%). У 2015 р. експерти розрахо-
вують на зростання економіки – збільшення 
реального ВВП складе 2,2% (максимальний 
прогноз – зростання на 5%, мінімальний – 
падіння на 1,5%). У номінальному вираженні 
валовий внутрішній продукт збільшиться до 
1 трлн. 690,433 млрд. грн.

Темпи припливу прямих іноземних інвести-
цій (приріст капіталу) у нинішньому році зна-
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чно сповільняться, вважають експерти, – до 
$3,826 млрд., або 2,7% ВВП. У 2015 р. перед-
бачається збільшення обсягів інвестицій до 
$5,511 млрд. (3,6% ВВП) [5].

Негативний вплив кризових явищ при-
звів до різкого скорочення обсягів усіх видів 
капітальних інвестицій, негативна динаміка 
збереглася і досі, що свідчить про чутливість 
інвестиційної сфери до циклічних коливань 
економіки (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій та 
інвестицій, направлених в основний капітал

Складено та розраховано за даними [2]

Обумовлено це передусім тісною залеж-
ністю інвестиційної діяльності від доступності 
джерел фінансування.

За останнє десятиріччя найбільший 
обсяг капітальних інвестицій був у 2012 р. – 
293,6 млрд. грн., що в 2,6 рази більше за 
2005 р. Головні чинники впливу, що призвели 
до відновлення довіри інвесторів – це збалан-
сування макроекономічної рівноваги та при-
скорення структурних реформ у країні.

Основну частку капітальних інвестицій 
займають інвестиції в основний капітал, а 
інвестиції в нематеріальні активи за досліджу-
ваний період не перевищували і 4,0%. Однак 
можна спостерігати збільшення обсягів інвес-
тицій у нематеріальні активи саме в кризовий 
період економіки. 

Спостерігається таке негативне явище, як 
зниження питомої ваги нагромадження осно-
вного капіталу і збільшення частки приросту 
оборотних коштів. Це свідчить про скоро-
чення інвестиційних можливостей держави та 
скрутне становище на підприємствах.

Зношеність основних фондів у багатьох 
галузях досягла критичного рівня і не компен-
сується новими капітальними вкладеннями, 
що призводить до технологічного відставання. 
Коефіцієнт вибуття основних фондів є дуже 
незначним і становить близько 2%, оскільки 
середній строк служби основних фондів є 
занадто великим і набагато перевищує цей 
показник у розвинених країнах [9].

У матеріальні активи спрямовано 95,8% 
від загального обсягу капітальних інвестицій, 
а саме: у житлові, нежитлові будівлі та інже-
нерні споруди вкладено 55,7% загального 
обсягу капітальних інвестицій, у машини, 
обладнання та інвентар, транспортні засоби – 
36,5%. У нематеріальні активи спрямовано 
4,2% загального обсягу капітальних інвестиції, 
з яких 54,7% становили права на комерційні 
позначення, об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії 
тощо, 32,1% – витрати на придбання (ство-
рення) засобів програмного забезпечення [6].

Особливе значення відводиться портфель-
ним інвестиціям – господарським операціям, 
які передбачають придбання цінних папе-
рів, деривативів та інших фінансових активів 
за кошти на фондовому ринку (за винятком 
операцій із купівлі активів як безпосеред-
ньо платником податку, так i пов’язаними з 
ним особами, в обсягах, які перевищують 
50% загальної суми акцій, емітованих іншою 
юридичною особою, які належать до прямих 
інвестицій). Портфельні інвестиції не можна 
вважати противагою прямим, вони є їх допо-
внюючим елементом. Портфельні інвестиції, 
попри всі свої недоліки (спекулятивний харак-
тер, високий рівень залежності від ефектив-
ності багатьох інституцій, ризик швидкого від-
пливу значних обсягів фінансових ресурсів за 
кордон), здатні забезпечити українську еконо-
міку коштами, необхідними для масштабної 
модернізації. Проте, зважаючи на абсолютну 
непристосованість вітчизняного інвестицій-
ного клімату для значних портфельних інвес-
тицій, увага українських чиновників зосеред-
жена на прямих іноземних інвестиціях [7], тоді 
як обсяги портфельних інвестицій залиша-
ються мізерними [8, с. 179].

Головною передумовою надійної економіч-
ної системи є пошук та залучення інвестицій 
із різних джерел фінансування. У розвинених 
ринкових економіках важливим джерелом 
фінансування інвестиційної діяльності є зао-
щадження держави, що формуються за раху-
нок коштів державного та місцевих бюдже-
тів. А в країнах пострадянського простору 
на долю цього джерела припадає близько 
третини інвестиційних ресурсів. В Україні ж 
частка коштів державного та місцевого бюдже-
тів, направлена в інвестиційну діяльність, у 
2013 р. склала 5,3%, що менше за 2006 р. на 
5,7%, тобто держава щорічно зменшує обсяги 
фінансування (табл. 1). 

Зниження ролі бюджетних коштів в умовах 
нестабільності зумовлено чинниками політич-
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ного та макроекономічного характеру. В умо-
вах дефіциту бюджетних ресурсів основні 
зусилля держави спрямовувались на фінан-
сування соціально захищених статей бюджету 
при одночасному недофінансуванні капіталь-
них витрат. А це свідчить про байдужість 
держави до проблем відтворення основного 
капіталу підприємств реального сектору еко-
номіки [10].

Протягом досліджуваного періоду осно-
вним джерелом інвестицій виступали власні 
кошти підприємств та коливались у межах 
59,8–63,4% від загальної суми джерел інвес-
тування. Так, у 2006 р. фінансування під-
приємств і організацій, направлених в інвес-
тиційну діяльність, склали 89,1 млрд. грн., 
а в 2013 р. – 157,1 млрд. грн., що два рази 
більше. Даний вид є найбільш дорогим дже-
релом інвестицій, оскільки формується за 
рахунок перерозподілу прибутку від діяль-
ності, а також емісії пайових цінних паперів. 
Для країни це свідчить про закритий характер 
економічного відтворення.

Таким чином, на даний момент вітчизняні 
підприємства використовують більш дорогі 
джерела інвестування, не маючи доступу до 
зовнішніх джерел фінансування на прийнят-
них умовах. Окрім того, власні джерела інвес-
тування також не передбачають наукової та 
технологічної складової, тому відносяться 
нами до екстенсивних [11].

Для суб’єкта підприємницької діяльності 
вигіднішими є зовнішні інвестиції, що є тео-
ретично необмеженими, ніж внутрішні, що 
формуються від перерозподілу прибутку від 
діяльності такого підприємства. Таким чином, 
при наявності потреби в інвестиціях об’єкти 
інвестування намагаються максимальні 

обсяги залучити із зовнішніх джерел, а решту 
необхідного об’єму інвестицій поповнюють за 
рахунок капіталізації прибутків від основної 
діяльності [12].

Кошти банків та інших позик є доволі доро-
гим джерелом інвестування, але має стабіль-
ний характер повернення. Кредити банків та 
інших позик збільшились на 15,4 млрд. грн. – 
із 21,2 млрд. грн. у 2006 р. до 36,6 млрд. грн. 
у 2013 р.

Кошти іноземних інвесторів є найбільш 
якісним та перспективним джерелом інвес-
тицій для будь-якого підприємства чи органі-
зації (звичайно, за умови, що ці інвестиції не 
походять із офшорних зон чи є результатом 
махінацій із метою уникнення оподаткування 
або відмивання «брудних» коштів) [12], але 
за умов економічної нестабільності – одним 
із нестабільних джерел фінансування інвес-
тиційної діяльності. Так, у 2008 р. кошти іно-
земних інвесторів складають 8,8 млрд. грн., 
або 3,1% від загальної суми джерел фінан-
сування, у 2011 р. – 7,1 млрд. грн., або 2,1%, 
у 2013 р. – 4,0 млрд. грн., або 1,6% відпо-
відно. Дослідження підтверджують негатив-
ний вплив криз на збільшення інвестиційних 
ресурсів, тобто з 2008 по 2013 р. сума коштів 
іноземних інвесторів зменшилась у два рази, 
або на 4,8 млрд. грн.

До категорії інших джерел інвестицій нале-
жать усі, що не включені до вищезазначених 
та не суперечать чинному законодавству, а 
також безоплатні та благодійні внески, пожерт-
вування організацій, підприємств і громадян 
тощо. У сучасних соціально-економічних умо-
вах в Україні до такої категорії скоріше будуть 
відноситись не ті джерела інвестування, що 
включають у собі новітні, передові способи 

Таблиця 1
Склад та структура джерел фінансування інвестиційної діяльності

Джерела фінансування
2006 р. 2008 р. 2011 р. 2013 р.

млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % млрд. 

грн. %

коштів державного 
бюджету 9,6 6,5 15,4 5,7 18,3 7,1 6,2 2,5

коштів місцевих бюджетів 6,7 4,5 12,4 4,6 8,8 3,4 7,0 2,8
власних коштів підприємств 
та організацій 89,1 59,8 161,2 59,3 152,2 58,5 157,1 63,4

кредитів банків та інших 
позик 21,2 14,3 42,9 15,8 42,3 16,3 36,6 14,8

коштів іноземних інвесторів 5,1 3,4 8,8 3,1 7,1 2,1 4,0 1,6
інші 17,2 11,5 31,4 11,5 31,2 12,0 36,9 14,9
Усього 148,9 100,0 272,1 100,0 259,9 100,0 247,8 100,0

Складено та розраховано за даними [2]
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взаємодії ланцюга «інвестор – інвестиції – під-
приємство», а скоріше такі, що дають змогу 
уникнути податкового навантаження та при-
ховати не зовсім законне походження ІР учас-
ників інвестиційного процесу. Тому динаміка 
обсягів зазначеного джерела інвестицій не 
така еластична до економічної ситуації в кра-
їні, як категорія коштів населення [12]. Сума 
даної категорії джерел у 2006 р. становила 
17,2 млрд. грн., а в 2013 р. – 36,9 млрд. грн., 
що на 19,7 млрд. грн. більше.

Значну частку (41,1% загального обсягу) 
капіталовкладень спрямовано в розвиток про-
мислових підприємств. Будівельними підпри-
ємствами освоєно 17,5% загального обсягу 
капіталовкладень, підприємствами, що здій-
снюють оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 9,0%, 
підприємствами сільського, лісового та риб-
ного господарства – 6,7%, транспорту, склад-
ського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності – 6,6%, підприємствами, що здій-
снюють операції з нерухомим майном, – 4,1% 
(рис. 3).

Найбільше скорочення обсягів освоєння 
капітальних інвестицій за 2013 р. порівняно 
з 2012 р. зафіксовано за такими видами 
економічної діяльності, як: професійна, нау-
кова та технічна діяльність (на 64,7%); тран-
спорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність (на 43,2%); державне 
управління і оборона, обов’язкове соціальне 
страхування (на 41,3%); тимчасове розміщу-
вання й організація харчування (на 14,2%); 
оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів (на 7,2%); 

фінансова та страхова діяльність (на 5,0%); 
будівництво (на 4,3%).

За 2013 р. порівняно з 2012 р. обсяги капі-
таловкладень, спрямованих у розвиток під-
приємств промисловості, зросли на 0,3%, у 
тому числі: водопостачання; каналізації, пово-
дження з відходами – на 33,8%, з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря – на 31,5%, переробної промисло-
вості – на 7,7%. Загалом, обсяги освоєння 
капітальних інвестицій збільшились на під-
приємствах із виготовлення виробів з дере-
вини, паперу та поліграфічної діяльності – на 
38,6%, з виробництва меблів, іншої продукції, 
ремонту і монтажу машин та устаткування – 
на 19,3%, фармацевтичних продуктів і фар-
мацевтичних препаратів – на 15,6%, мета-
лургійного виробництва, виробництва готових 
металевих виробів, окрім машин та устатку-
вання – на 14,9%, із виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 
12,8%, виробництва автотранспортних засо-
бів, причепів і напівпричепів та інших тран-
спортних засобів – на 5,4%. Разом із тим 
обсяги капіталовкладень суттєво зменшились 
у виробництві коксу та продуктів нафтопе-
реробки (на 48,5%), добувній промисловості 
та розробленні кар’єрів (на 32,2%), виробни-
цтві машин та устаткування, не віднесених 
до інших угруповань (на 19,3%), виробництві 
комп’ютерів, електронної та оптичної продук-
ції (на 3,4%), виробництві хімічних речовин і 
хімічної продукції (на 0,8%).

У соціальній сфері обсяги капіталовкла-
день, спрямованих в освіту, зменшились на 
35,5%, охорону здоров’я та надання соціаль-
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Рис. 3. Структура інвестицій у підприємства  
за видами економічної діяльності в 2013 р.



112

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ної допомоги – на 28,1%. Водночас у розви-
ток мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 
обсяги інвестицій зросли на 41,3% [6].

Для підвищення інвестиційної діяльності 
України необхідно розробити дієвий механізм, 
форми та методи вдосконалення політики 
у сфері залучення інвестицій, що базувати-
меться на засадах поєднання ринкових і влад-
них інструментів і включатиме:

– визначення стратегічних напрямів та 
пріоритетів інвестиційного розвитку областей, 
прогнозних обсягів потреби регіонів в інвес-
тиціях, у тому числі іноземних, на довгостро-
кову перспективу, їх конкретизацію на най-
ближчі п’ять років із подальшою деталізацією 
щорічно;

– опрацювання досвіду, підготовку та 
надання органам державної влади пропозицій 
щодо вдосконалення нормативно-правової 
бази, що регулює залучення іноземного капі-
талу та його ефективне використання в госпо-
дарській діяльності на території України;

– створення інфраструктурних елементів 
та вдосконалення системи інформаційного 
забезпечення інвестиційної діяльності;

– конкретизацію пріоритетів інвестування, 
суб’єктів інвестування, розміру інвестицій та 
соціально-економічних наслідків для терито-
рій, визначення суб’єктів та механізмів контр-
олю в щорічних програмах соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку територій;

– формування конкурентних переваг 
областей у сфері інвестування, у тому числі 
шляхом підготовки належних бізнес-пропози-
цій, що враховують як інтереси території, так і 
інвесторів;

– задіяння інструментів маркетингу при 
формуванні позитивного іміджу областей;

– стимулювання залучення іноземних 
інвестицій в економіку областей через вико-
ристання важелів впливу фіскального та 
дозвільного характеру;

– формування кадрового потенціалу дер-
жавної служби, спроможного забезпечити 
ефективну роботу з іноземними інвесторами;

– конструктивну співпрацю органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування із 
суб’єктами господарювання територій (дер-
жавно-приватне партнерство) та об’єднання 
їх зусиль щодо залучення ефективного інвес-
тора та досягнення бажаного конкретного 
результату;

– моніторинг досягнутих результатів, 
узагальнення досвіду, використання бенч-
маркінгу, корегування прогнозів та програм 
[3, с. 90–91].

Висновки з цього дослідження. У забезпе-
ченні виходу економіки з кризового стану і ста-
більного її розвитку вирішальну роль відіграє 
науково обґрунтована інвестиційна політика 
державних та регіональних органів влади. 
Саме вони визначають реальні джерела, 
напрями і структуру інвестицій, здійснення 
раціональних та ефективних відтворювальних 
процесів під виконання загальнодержавних, 
регіональних і місцевих соціально-економіч-
них і технологічних програм, відтворювальних 
процесів на макро-, мезо- і мікроекономічному 
рівнях. Водночас створюється і найбільш 
сприятливий інвестиційний клімат із метою 
більш широкого залучення іноземних інвесто-
рів на взаємовигідних умовах.
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У статті розглянуто роль інформації в здійсненні маркетингової діяльності. Проводиться аналіз інформа-
ційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Істотну роль в отриманні інформації про зовнішнє 
середовище функціонування компанії відіграють спеціалізовані компанії з проведення маркетингових дослі-
джень. Тенденції розвитку вітчизняного ринку маркетингових досліджень ілюструють залежність галузі від 
невеликої кількості великих замовлень. Інші чіткі тенденції сьогодні не простежуються.

Ключові слова: маркетингова інфраструктура, маркетингові дослідження, інформація, маркетингова ді-
яльність, інформаційно-аналітична інфраструктура.

Кушнир Т.М. РОЛЬ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИНФОРМА-
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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лиз информационно-аналитической составляющей маркетинговой инфраструктуры. Существенную роль в 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Визначаючи функціональне зна-
чення сучасного маркетингу, однією з най-
важливіших його функцій можна вважати 
аналітичну, яка включає дослідження ринків, 
споживачів і конкурентів, вивчення мікро- та 
макросередовища фірми, прогноз попиту і 
продажу [1, с. 23]. Маркетингова діяльність 
сьогодні розпочинається не із виробництва 
продукту, а із ідентифікації споживчої потреби, 
аналізу конкурентного середовища, а вже аж 
тоді визначаються можливості щодо виробни-
цтва необхідного споживачеві товару.

У сучасних умовах інформаційний ринок 
належить до найважливіших галузей, що 
активно сприяють розвитку науки і техніки. 
Передумовою цього є динамічний розвиток 

інфокомунікаційних технологій та підвищення 
ролі інформації у виробничих процесах. Ство-
рення комплексу галузей, діяльність котрих 
пов’язана лише зі збором, накопиченням, 
опрацюванням і передачею інформації, пози-
тивно впливає на ефективність управління 
організаціями, що мають змогу скористатись 
послугами компаній цього сектора економіки.

Роль інформаційно-аналітичної інфра-
структури значна і на загальнонаціональному, 
і на регіональному рівнях, створюючи можли-
вості для ефективного функціонування галу-
зевих ринків.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання інформаційної економіки, про-
цесів формування інформаційного суспільства 
і трансформаційних процесів часто розгляда-
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ють провідні науковці різних країн. Беззапере-
чними лідерами дослідження таких процесів 
залишаються представники теорії інформацій-
ного суспільства – Д. Белл, Е. Тоффлер, В. Іно-
земцев, Ф. Фукуяма. Значний внесок у розвиток 
цього напряму в економічній теорії зробили й 
вітчизняні учені – А. Чухно, В. Геєць та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Можемо стверджувати 
про недостатній рівень наукових розвідок 
інститутів інформаційно-аналітичної інфра-
структури, їхньої ролі та специфіки функці-
онування у трансформаційних процесах і на 
державному, і на регіональному рівні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є визначення ролі 
спеціалізованих компаній, що проводять мар-
кетингові дослідження в системі інформаційно-
аналітичної маркетингової інфраструктури.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед основних тенденцій сучасного 
розвитку маркетингу в Україні зауважимо хао-
тичне використання окремих елементів мар-
кетингу, зведення функцій маркетингу лише 
до стимулювання збуту, орієнтації на коротко-
строкову перспективу, відсутності гнучкості й 
незнання власних споживачів. Така діяльність 
спрямована на максимізацію прибутку неза-
лежно від рівня задоволення та подальшої 
зацікавленості споживачів у продукції підпри-
ємства [2].

Причин недостатнього розвитку маркетин-
гової діяльності існує багато. Це, зокрема, 
дефіцит кваліфікованих кадрів, нерозвину-
тість інститутів маркетингової інфраструктури, 
маркетингової культури ведення бізнесу, прак-
тична відсутність інституту відповідальності 
у бізнесі, орієнтація на короткотерміновий 
результат підприємницької діяльності через 
нестабільність макроекономічного серед-
овища. Зазначимо також і відсутність орієн-
тації на споживача у маркетинговій діяльності 
вітчизняних підприємств, культури обслуго-
вування, якісного післяпродажного сервісу, 
недостатній рівень конструктивної роботи з 
клієнтом. Це часто призводить до того, що 
споживач реагує на обмежений набір марке-
тингових інструментів, на кшталт асортименту 
та заходів зі стимулювання збуту. В сучасних 
умовах простежуємо ситуацію низької ефек-
тивності дослідницької та комунікативної мар-
кетингової роботи підприємств із кінцевими 
споживачами.

«Відсутність оперативної ринкової інфор-
мації перешкоджає формуванню незалеж-
них господарюючих суб’єктів, – аргументує 

О. Зінченко. – Виробники і споживачі не мають 
нагоди маневру при виборі ціни, місця і часу 
для купівлі-продажу товарів та послуг. Не 
мають в своєму розпорядженні інформації про 
тенденції і динаміку внутрішнього і зовнішнього 
ринків як виробники, так і органи державного 
та регіонального управління. Не будучи добре 
інформованими, вони діють, не відповідаючи їх 
власним інтересам» [3, с. 138].

Тому для ефективного й безперебійного 
функціонування ринкової економічної сис-
теми необхідно забезпечити повною та досто-
вірною інформацією всіх учасників ринкового 
процесу – виробників, споживачів, держав-
них регулятивних органів та ін. У зв’язку з 
цим виникає необхідність у створенні комп-
лексу інститутів інформаційно-аналітичної 
інфраструктури, які виконуватимуть аналі-
тичну функцію, полегшуючи процес прийняття 
рішень ринковими суб’єктами.

Зазначимо, що у багатьох працях науковців 
глибоко розкриті процеси інституційних пере-
творень інформаційної складової економіки та 
роль у них ринкової інфраструктури. Чималий 
доробок у цьому напрямі мають і представ-
ники неоінституціональної течії економічної 
теорії, для котрих проблеми, пов’язані з аси-
метричністю інформації, є одним з головних 
об’єктів досліджень.

Основними елементами інформаційно-
аналітичної підсистеми інфраструктури мар-
кетингу вважаємо компанії, які фахово займа-
ються маркетинговими дослідженнями.

Наголосимо передусім, що ситуація на ринку 
маркетингових досліджень складається вкрай 
непросто через умови військового конфлікту 
на Сході України та несприятливу ситуацію 
на валютному ринку. Проаналізувавши дина-
міку розвитку ринку маркетингових досліджень 
можна спостерігати (рис. 1) стійке зростання 
ринку в гривневому еквіваленті й «американ-
ські гірки» у доларовій інтерпретації [4, с. 7].
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Рис. 1. Обсяг ринку маркетингових досліджень 
у 2003–2014 рр., млн дол.
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Лідери ринку (компанія ГФК Юкрейн та ком-
панія ACNielsen) показали зменшення своїх 
оборотів без урахування чинника інфляції в 
межах 20-30%. Задеклароване зменшення 
оборотів компанії ACNielsen засвідчує скоро-
чення бюджетів у галузі FMCG на традиційні 
дослідження, скажімо, на купівлю даних роз-
дрібного аудиту.

До першої п’ятірки лідерів ринку маркетин-
гових досліджень, за підсумками 2014 р. уві-
йшли ГФК Юкрейн, ACNielsen, ТОВ «Проксіма 
Рісерч», TNS Ukraine, UMG. Лише одна компа-
нія вирізняється зростанням у 2014 р. – TNS 
Ukraine, маючи у власному портфелі суттєву 
частину досліджень на замовлення від компа-
ній, що працюють на ринку FMCG (тютюнові 
вироби, медіа, мобільний зв'язок, харчова 
промисловість і под.). Ще один традиційний 
лідер – компанія UMG – також задекларувала 
у 2014 р. падіння оборотів у межах від 20 до 
30%. [4, с. 8].

Від 2012 р., дослідницькі агенції визнача-
ють українського замовника як важливого, при 
чому замовлення від іноземних компаній все 

ще переважають в оборотах. Однак можна 
стверджувати, з певною умовністю, що україн-
ські й іноземні компанії майже порівну форму-
ють замовлення і вкладають у розвиток ринку 
маркетингових досліджень. Це достатньо ста-
більна тенденція.

У структурі ринку маркетингових дослі-
джень України, наразі не спостерігаємо чіт-
кої тенденції тяжіння до тієї чи іншої категорії 
замовників. Упродовж останніх восьми років 
структура певною мірою змінюється, воче-
видь у зв’язку з появою тих чи інших великих 
замовників на ринку, а не через яскраво визна-
чені тенденції. Єдине, що варто зауважити, 
це – скорочення обсягів замовлень від іно-
земних компаній, які готуються вийти на укра-
їнський ринок (табл. 1) [4, с. 13]. Однак і це 
пояснюється двоїсто: український ринок стає 
менш привабливим для іноземних компаній, а 
іноземні компанії надають перевагу власним 
дослідженням порівняно з дослідженнями 
вітчизняних дослідницьких агенцій.

За даними Української асоціації маркетингу, 
чисельність вітчизняних компаній-замовників 

Таблиця 1
Оцінка структури ринку маркетингових досліджень в Україні у 2007–2014 рр.,  

за категоріями замовників

Замовники маркетингових 
досліджень

Обсяг замовлень, тис. дол.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
тис. 
дол.

тис. 
дол.

тис. 
дол.

тис. 
дол.

тис. 
дол.

тис. 
дол.

тис. 
дол.

тис. 
дол.

Українська компанія 8774 13618 9586 8447 7234 16649 6396 12121
Іноземна компанія 8115 20072 20538 14571 24278 9469 9336 12617
Іноземна компанія, що 
готується вийти на ринок 
України

757 2057 2113 375 1157 509 431 14,1

Дослідницька агенція – 
нерезидент України 2032 3259 3959 3197 4344 1828 1066 1200

Дослідницька агенція – 
резидент України – – – – – 470 535 47,5

Разом 19678 39006 36196 26590 37013 28925 17766 26001

Замовники маркетингових 
досліджень

Питома вага на ринку, %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% % % % % % % %
Українська компанія 44,6 34,9 26,5 31,8 19,5 57,6 36 43,4
Іноземна компанія 41,2 51,5 56,8 54,8 65,6 32,7 52,6 52,2
Іноземна компанія, яка 
готується вийти на ринок 
України

3,8 5,3 5,8 1,4 3,1 1,8 2,4 0,04

Дослідницька агенція – 
нерезидент України 10,3 8,4 10,9 12 11,7 6,3 6 4,19

Дослідницька агенція – 
резидент України – – – – – 1,6 3 0,17

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100
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більша, але обсяги їхніх замовлень не дуже 
значні. Цілком імовірним видається припу-
щення, що вітчизняні компанії, краще орієн-
туючись в українському ринку, замовляють 
лише певні частини дослідження, самостійно 
виконуючи решту роботи. Хоча не менш імо-
вірним виглядає припущення і про нехтування 
вітчизняними компаніями необхідності здій-
снення маркетингових досліджень. За даними 
цієї ж Української асоціації, вагомий внесок у 
загальний портфель замовлень роблять великі 
транснаціональні корпорації (близько 50%).

Простежується чітка спеціалізація дослід-
ницьких компаній на наданні послуг компа-
ніям, котрі працюють відповідно на ринках 
В2В та В2С. Роздрібний аудит, дослідження 
брендів тощо замовляють переважно компа-
нії, які діють на ринках В2С. Зазвичай спеці-
алізовані компанії працюють на риках В2В. 
Для прикладу, це ПП «ЦМФІ «Медикал Дата 
Менеджмент» і ТОВ «Проксіма Рісерч» (100% 
обсягу досліджень припадає на ринок В2В, у 
даному випадку – фармацевтичний ринок), 
ТОВ «Український маркетинговий проект» 

Таблиця 2
Галузевий розподіл замовлень на маркетингові дослідження

Галузь Обсяг замовлень, тис. дол.
2010 2011 2012 2013 2014

В2С 14910 12851 13341 36475 34593
Товари широкого вжитку 4875 3760 8894 31881 16841
Пиво і слабоалкогольні напої 762 3902 3942 31145 1864
Кондитерські вироби 294 481 485 61 472
Харчова промисловість інша 1942 2314 2337 331,6 5186
Парфумерія / гігієна 427 335 334 141,3 2394
Тютюнові вироби 527 503 116,07 22 2477
Інші 923 125 125 181,6 4445
Товари тривалого використання 1106 1081 1092 68,2 1781
Фармацевтика 2245 2285 2308 4095,4 14102
Автомобільний ринок 630 361 365,5 177,1 525
ЗМІ 4895 4052 н/д н/д 582
Інші (послуги мобільного зв’язку, 
видавництва, господарська 
група, послуги, технологічний 
сектор, соціально-політичний 
сектор тощо)

1159 673 671 252,8 5274

В2В 9425 9092 6244 91,75 5797
Промисловість 973 567 573 159 348
Гуртова та роздрібна торгівля 1906 2422 2446 70,1 654
Фінанси* 1109 1349 1212 93,5 26,5
Банки 358 1007 1012 74,7 680
Страхові компанії 80 100 101,1 15,2 0,01
Інші фінанси – 92 93,41 3,6 –
Енергетика та сировинні галузі 405 268 270 12,5 246
Телекомунікації, поштовий сервіс 575 1079 н/д 3,1 1630
Державні установи 648 126 н/д 11,2 86,6
Громадські організації 329 479 н/д 60 13,8
Рекламні агенції 16 224 н/д 47,9 47,9
Дослідницькі інституції 160 177 н/д 161 2,3
Ринок нерухомості 64 3 н/д 28,7 82,8
Будівництво 127 н/д н/д н/д н/д
Дослідження Інтернету 170 н/д н/д н/д н/д
Інші типи клієнтів 2943 2398 н/д 63 11,3
Разом 24335 21943 19585 36567 40390

* Дані не дорівнюють сумі рядків нижче, оскільки деякі компанії подали до УАМ відомості без розшифровки
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(80%8), ТОВ «Альянс Капітал менеджмент» 
(65%), ДП «Держзовнішінформ» (90%), АІМ 
(95%), ММГ Україна (90%) [4, с. 14].

Ринок В2С стабільно залишається осно-
вним замовником маркетингових досліджень. 
На ньому традиційно велику роль відіграють 
компанії харчової промисловості, виробники 
пива та слабоалкогольних напоїв, парфумерна 
промисловість. Сектор тютюнових виробів 
зазнав зменшення замовлень на маркетингові 
дослідження і навіть у 4 рази збільшив замов-
лення на дослідження порівняно з «найвдалі-
шим для цього ринку» 2010 р. (табл. 2) [4, с. 17].  
Зазначимо: різке збільшення питомої ваги 
замовлень на фармацевтичному ринку в 
2014 р. пояснюється не появою тут нових тен-
денцій, а тим, що відомості до УАМ подали дві 
компанії (ПП «ЦМФІ «Медикал Дата Менедж-
мент» та ТОВ «Проксіма Рісерч»), а не одна 
(ПП «ЦМФІ «Медикал Дата Менеджмент»), як 
це відбувалося традиційно.

Загальною тенденцією для ринку мар-
кетингових досліджень 2014 р. стало змен-
шення оборотів у галузі. Це притаманне 
більшості компаній (за винятком декількох). 
Можна припустити, що такі тенденції зберіга-
тимуться і надалі, зокрема, коли йдеться про 
дані 2015 р. Адже через девальвацію гривні 
у валютному вираженні ринок значно «просі-
датиме». Можна стверджувати і про стабільні 
замовлення від фармацевтичної галузі й на 
аудити (панельні дослідження), на тлі стрім-
кого падіння.

Ринок потребує вдосконалення фахових 
методів досліджень. Зростає частка якіс-
них розвідок, он-лайн опитувань, відходять 
у минуле опитування поштою. Соціологічні 
методи усе більше використовує бізнес. Цим 
пояснюється замовлення від бізнесу суто 
соціологічним компаніям, котрі, не змінюючи 
спеціалізації, намагаються приділити значну 
увагу маркетинговим дослідженням. Одно-

часно компанії, які позиціювали себе лише 
у вигляді компанії для досліджень В2В, роз-
ширюють діяльність унаслідок створення call-
центрів та здійснення масштабних опитувань 
на соціологічну тематику. Відбувається дивер-
сифікація ринку досліджень за збереження 
компаніями спеціалізації та специфіки.

Висновки з цього дослідження. Аналі-
зуючи дані таблиці 2, можна констатувати 
низький рівень розвитку галузі. Однак це сто-
сується не методичного, фахового чи техніч-
ного розвитку галузі, а передусім – проблем 
непопулярності маркетингових досліджень 
серед замовників і того факту, що деякі компа-
нії замовляють маркетингові дослідження не в 
спеціалізованих організаціях з маркетингових 
досліджень, а в соціологічних компаніях з при-
чини більшої до них фахової довіри та через 
неусвідомлення різниці між соціологічними й 
маркетинговими дослідженнями.

Окремі дані засвідчують такий низький 
рівень розвитку галузі. Інколи результат галузі 
формується за замовленням фактично однієї 
компанії (чи галузі). Так, у 2011 р. – 31% припав 
на ЗМІ, у 2013 р. – 85,1% замовлень на ринок 
пива і слабоалкогольних напоїв, у 2014 р. – 
39,4% – замовлення фармацевтичної галузі. 
Це підтверджує залежність галузі від кіль-
кох великих замовлень в окремих секторах 
економіки. Що вкрай небезпечно у зв’язку з 
тривалими кризовими явищами в економіці. 
Безперечно, можна розглядати і тенденції до 
самостійного здійснення маркетингових дослі-
джень компаніями-виробниками, зокрема в 
умовах швидкої зміни кон’юнктури ринку, коли 
зростає популярність онлайн-опитувань, які 
оперативніше дають інформацію замовнику. 
Проте це теж ризикований момент для інсти-
тутів інформаційно-аналітичної маркетинго-
вої інфраструктури, що має спонукати їх до 
пошуку формування нового портфеля пропо-
зицій своїх послуг.
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У статті висвітлюється сучасний стан формування бюджетів адміністративно-територіальних одиниць в 
умовах децентралізації фінансових ресурсів з урахуванням внесених змін до бюджетного та податкового 
законодавства. Проведено аналіз доходної частини бюджету адміністративно-територіальної одиниці. Ви-
значено проблеми та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. Сформульовано 
основні завдання бюджетної децентралізації. Встановлено, що за умови вирішення законодавчих, органі-
заційних та соціальних проблем бюджети адміністративно-територіальних одиниць зможуть мати достатній 
обсяг коштів на виконання делегованих повноважень.

 Ключові слова: бюджетна децентралізація, бюджети адміністративно-територіальних одиниць, бюджет-
на система, бюджетний процес, доходи бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, місцеві податки і 
збори, органи місцевого самоврядування.

Линтур И.В., Голубка Я.В. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В статье освещается современное состояние формирования бюджетов административно-территориальных 
единиц в условиях децентрализации финансовых ресурсов с учетом внесенных изменений в бюджетное и 
налоговое законодательство. Проведен анализ доходной части бюджета административно-территориальной 
единицы. Определены проблемы и пути укрепления финансовой базы органов местного самоуправления. 
Сформулированы основные задачи бюджетной децентрализации. Установлено, что при условии решения 
законодательных, организационных и социальных проблем бюджеты административно-территориальных 
единиц смогут иметь достаточный объем средств на выполнение делегированных полномочий.

Ключевые слова: бюджетная децентрализация, бюджеты административно-территориальных единиц, 
бюджетная система, бюджетный процесс, доходы бюджетов административно-территориальных единиц, 
местные налоги и сборы, органы местного самоуправления.

Lintur I.V., Golubka Y.V. FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES BUDGETS OF ADMINISTRATIVE UNITS 
IN A DECENTRALIZED

The article highlights the current state of the formation of the budgets of administrative-territorial units in 
the conditions of decentralization of financial resources, taking into account the changes in the budget and tax 
legislation, an analysis of the revenue part of the budget of the administrative-territorial unit. On the basis of the 
study identified problems and ways of strengthening the financial base of local governments. The basic objectives of 
fiscal decentralization. It was found that, subject to decisions of legislative, organizational and social problems of the 
budgets of administrative-territorial units will have sufficient funds to carry out the delegated authority.

Keywords: fiscal decentralization, budget system, budget process, budget revenues of the administrative-
territorial units, local taxes and levies, local governments.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з важливих проблем фор-
мування бюджетів адміністративно-терито-
ріальних одиниць є забезпечення збалан-
сованого соціально-економічного розвитку 
регіонів та формування міжбюджетних від-
носин із метою підвищення рівня фінансової 

самодостатності шляхом посилення бюджет-
ної децентралізації.

Для того щоб громада була здатною забез-
печити виконання своїх завдань, вона пови-
нна володіти відповідним обсягом фінансових 
ресурсів, які необхідні для покриття власних 
витрат. Принцип фінансової самостійності є 
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ключовим при формуванні бюджетів органів 
місцевого самоврядування. А оскільки гро-
мада є територіальною основою для ство-
рення та діяльності органів місцевого само-
врядування, то при її формуванні доцільно 
враховувати податковий потенціал. Імовірно, 
формування фінансово самодостатніх адміні-
стративно-територіальних одиниць потребує 
змін не тільки в податковому та бюджетному 
законодавстві, але й у територіальних розмі-
рах громад, районів та регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічними проблемами 
формування та використання фінансових 
ресурсів бюджетів адміністративно-терито-
ріальних одиниць у вітчизняній фінансовій 
науці присвячені праці вчених-економістів 
С. Буковинського, О. Василика, А. Даниленка, 
О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, 
І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Рома-
ненко, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість досліджень, питання формування 
бюджетів адміністративно-територіальних 
одиниць в умовах децентралізації фінансо-

вих ресурсів є недостатньо висвітленими та 
потребують проведення подальших дослі-
джень у зв’язку з внесенням змін до подат-
кового та бюджетного законодавства. В умо-
вах нестачі фінансового ресурсу проблема 
оптимального перерозподілу повноважень та 
бюджетних коштів між центральними та міс-
цевими органами влади та місцевого само-
врядування потребує проведення детального 
аналізу в контексті підвищення ефективності 
бюджетної системи.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз сучас-
ного стану формування фінансових ресурсів 
бюджетів адміністративно-територіальних 
одиниць в умовах децентралізації та відпо-
відність їх внесеним змінам до бюджетного 
та податкового законодавства, спрямованого 
на збільшення доходів бюджетів адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою підвищення фінансової 
самостійності бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць продовжено процес 
проведення бюджетної децентралізації. Саме 
для цього внесено зміни до Бюджетного та 

 Таблиця 1
Доходи зведеного, державного та бюджетів  

адміністративно-територіальних одиниць України за 2011-2014 роки [1]

Показники 2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2014 рік проти  
2013 року

Абсолютний 
приріст, 

млрд. грн.

Темп 
приросту, 

%
Зведений бюджет, млрд. грн., 
у т. ч.: 398,3 445,5 442,8 455,9 13,1 3,0

загальний фонд 334,7 369,7 75,0 388,9 13,9 3,7
спеціальний фонд 63,6 75,8 67,8 67,0 -0,8 -1,2
Державний бюджет  
(без урахування міжбюджет-
них трансфертів), млрд. грн., 
у т. ч.:

311,8 344,7 337,6 354,8 17,2 5,1

частка у доходах зведеного 
бюджету, % 78,3 77,4 76,2 77,8 х

загальний фонд 263,3 288,5 290,1 308,7 18,6 6,4
спеціальний фонд 48,5 56,2 47,5 46,1 -1,4 -3,0
Бюджети адміністративно-
територіальних одиниць  
(без урахування міжбюджет-
них трансфертів), млрд. грн., 
у т. ч.:

86,5 100,8 105,2 101,1 -4,1 -3,9

частка у доходах зведеного 
бюджету, % 21,7 22,6 23,8 22,2 х х

загальний фонд 71,4 81,2 84,9 80,2 -4,7 -5,5
спеціальний фонд 15,1 19,6 20,3 20,9 0,6 3,0
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Податкового кодексів, а в подальшому пла-
нується внесення змін до Конституції України 
(щодо повноважень органів державної влади 
та місцевого самоврядування) та ще до цілої 
низки законів.

Метою бюджетної децентралізації не може 
бути збільшення частки доходів бюджетів 
адміністративно-територіальних одиниць у 
зведеному бюджеті або краще утримання 
наявної мережі бюджетних установ. Лише під-
вищення якості конкретного переліку послуг 
для конкретного громадянина може забезпе-
чити правильний напрям перетворень. Інші 
цілі для бюджетної децентралізації можуть 
призвести до неефективного використання 
державних коштів і погіршення ситуації.

Слід зазначити, що прийняті Верховною 
Радою зміни до Бюджетного та Податкового 
кодексів України є найбільшим за останні роки 
кроком у напрямі бюджетної децентралізації. 
Якщо раніше від 50% до 90% бюджетів різних 
рівнів в Україні були дотаційними, то після про-
ведених реформ кількість дотаційних бюдже-
тів скоротиться вдвічі [3].

Для оцінки ступеня бюджетно-фінансо-
вої децентралізації використовують показник 
частки регіональних (місцевих) рівнів управ-
ління в доходах і видатках консолідованого 
бюджету. Показником високого рівня децен-
тралізації є частка місцевих видатків на рівні 
більш як 45% загальнодержавних видатків, 
середнього рівня – 30–45%, а низького рівня – 
менш як 30% [3].

Протягом 2011–2013 рр. рівень бюджетної 
централізації зменшився з 78,3% до 76,2%, 
і, відповідно, рівень децентралізації бюджет-
них ресурсів збільшується з 21,7% до 22,2%. 
У 2014 р. відбулося незначне збільшення 
частки в доходах зведеного бюджету – 77,8%, 
при цьому відбулося зменшення частки бюдже-
тів адміністративно-територіальних одиниць в 
доходах зведеного бюджету – 22,2% (табл. 1).

На основі табл. 1 розглянемо більш 
детально структуру доходної частини міс-
цевого бюджету міста Мукачево за 2011–
2014 рр. [2].

Так, у 2012 р. відбулось незначне збіль-
шення податкових надходжень порівняно з 
2011 р., а вже в 2014 р. відбулось зменшення 
до 25,2% порівняно з 26,11% у 2013 р. (табл. 2).

Питома вага неподаткових надходжень є 
незначною та коливається в межах від 0,4% 
до 0,6%.

Водночас збільшується обсяг міжбюджет-
них трансфертів, що надходять із державного 
бюджету України до місцевого бюджету. Так, 
у 2011 р. обсяг міжбюджетних трансфертів 
складав 105 551,7 тис. грн., або 73,69% обсягу 
доходної частини, а в 2014 р. до місцевого 
бюджету спрямовано 130 492,3 тис. грн., або 
74,31%, що свідчить про зниження ступеня цен-
тралізованості бюджету та підвищення рівня 
залежності надходжень місцевого бюджету від 
державного бюджету України [2].

Значна залежність бюджетів адміністра-
тивно-територіальних одиниць від державного 
бюджету свідчить про недосконалість розпо-
ділу доходно-видаткових повноважень між 
рівнями управління і системи міжбюджетних 
відносин, а також про проблеми з нарощуван-
ням доходної частини бюджетів адміністра-
тивно-територіальних одиниць через слабку 
економічну розвиненість окремих територій.

Крім того, громади одержують базову дота-
цію для підвищення фіскальної спроможності 
своїх бюджетів.

Місцевим бюджетам, зокрема районним, 
із державного бюджету передано плату за 
надання інших адміністративних послуг та 
державне мито. Надходження до загального 
фонду розширено за рахунок передачі із спе-
ціального фонду екологічного податку, єди-
ного податку та податку на нерухоме майно, 
які раніше були джерелами формування 
бюджету розвитку. Внесені зміни дадуть мож-
ливість місцевим бюджетам використовувати 
кошти на різні цілі, а не тільки на видатки капі-
тального характеру [3].

Відповідно до Бюджетного кодексу, відбу-
лись значні зміни до підходів у формуванні 
видаткових повноважень, які делегуються 
виключно на рівень міста обласного значення, 

Таблиця 2
Структура доходної частини місцевого бюджету міста Мукачево, %

Вид доходів 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
Податкові надходження 25,8 26,11 25,5 25,2
Неподаткові надходження 0,5 0,6 0,4 0,4
Доходи від операцій із капіталом 0,01 0,01 0,01 0,01
Міжбюджетні трансферти 73,69 73,28 74 74,3
Всього доходів 100 100 100 100
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районний рівень та рівень територіальних 
громад, які будуть об’єднані.

У 2015 р. бюджети адміністративно-тери-
торіальних одиниць отримали такі нові види 
трансфертів: освітня субвенція, субвенція на 
підготовку робітничих кадрів та медична суб-
венція.

Якщо проаналізувати перші результати 
бюджетної децентралізації на місцевому 
рівні, то сільські ради можуть забезпечити 
себе самостійно. Але це не повинно стати 
причиною відмови від об’єднання територі-
альних громад, оскільки об’єднані громади, 
бюджети яких будуть прирівняні до бюдже-
тів міст обласного значення і районів, і, крім 
зазначених податків, одержуватимуть ще й 
60% податку з доходів фізичних осіб та інші 
доходи. Крім того, об’єднання громад дасть 
змогу оптимізувати видатки на утримання 
апарату управління, а головне – значно покра-
щить якість надання адміністративних та соці-
альних послуг населенню [3].

Завдяки запровадженню нової моделі 
фінансового забезпечення бюджети адміні-
стративно-територіальних одиниць отрима-
ють додатковий ресурс до загального фонду 
в сумі понад 22 млрд. грн. А загалом, врахо-
вуючи сальдо міжбюджетних трансфертів, – 
понад 40 млрд. грн. у цьому році [3].

Крім позитивних зрушень за наслідками 
проведення бюджетної децентралізації, на 
сьогодні існує низка проблемних питань, які 
виникли в ході практичного застосування 
нових норм бюджетного законодавства, що 
потребують вирішення на законодавчому 
рівні.

У результаті зміни системи вирівнювання 
змінено механізм фінансування делегованих 
повноважень установ охорони здоров’я та 
освіти. В умовах попередньої системи вирів-
нювання видатки на фінансування комуналь-
них установ охорони здоров’я та освіти були 
віднесені до видатків, які враховуються при 
визначені обсягу міжбюджетного трансферту 
місцевим бюджетам із державного бюджету 
(1-й кошик), оскільки ці повноваження є деле-
гованими державою. На даний час фінансо-
вий ресурс на зазначені видатки передбача-
ється у вигляді галузевих субвенцій, які мають 
чітко зазначену ціль (медичну, освітянську, на 
підготовку кадрів), що забезпечує виключення 
випадків перерозподілу зазначених коштів 
на інші видатки. Таким чином, місцеві органи 
отримали конкретні цільові кошти, які не 
можуть змінювати, тоді як попередня система 
вирівнювання дозволяла такий перерозподіл.

Разом із тим механізм розрахунків обсягу 
коштів на зазначені цілі залишився таким, як 
і раніше, тобто проводиться за тими ж фор-
мулами, в яких нормативи бюджетної забез-
печеності визначаються виходячи з фінан-
сових можливостей державного бюджету, а 
не за галузевими соціальними стандартами, 
яких до цього часу державою не розроблено. 
Таким чином, Міністерство фінансів Укра-
їни визначає обсяг видатків з державного 
бюджету на виконання делегованих повнова-
жень, а органи місцевого самоврядування не 
можуть впливати на обсяг виділених держа-
вою коштів.

Частиною 5 статті 43 та частиною 2 
статті 73 Бюджетного кодексу України у 
випадку розміщення коштів бюджету роз-
витку місцевого бюджету та власних над-
ходжень бюджетних установ на депозитах 
або на рахунках в інших банках пропону-
ється не надавати бюджетам короткостро-
кові позички на покриття тимчасових касо-
вих розривів. Отримання короткострокових 
позичок передбачається в діючих умовах, 
коли строки платежів податків до бюджетів 
адміністративно-територіальних одиниць, 
згідно з Податковим кодексом України, не 
збігаються зі строками основних виплат із 
бюджетів адміністративно-територіальних 
одиниць, зокрема строків виплати заробітної 
плати, питома вага якої сягає 80–85% усіх 
видатків бюджету, і виникає касовий розрив 
виконання бюджетів. У цьому випадку міс-
цевий бюджет отримував короткострокову 
позичку з органу державного казначейства 
в межах 1/12 річної суми доходів загаль-
ного фонду. Практично всі бюджети адміні-
стративно-територіальних одиниць користу-
ються цими позичками разово або постійно. 

Висновки з цього дослідження. На сучас-
ному етапі становлення економіки зроблено 
значний крок уперед у проведенні реформи 
міжбюджетних відносин, прийняті відповідні 
зміни до законодавства, змінено механізми 
бюджетного фінансування та вирівнювання. 
За результатами дослідження встановлено, 
що місцеві ради та громади виявилися не 
готовими до змін, особливо це стосується 
процесу об`єднання громад та встановлення 
ставок податків і розподілу коштів в умовах 
нової системи вирівнювання.

На основі запропонованого методу форму-
вання бюджетів адміністративно-територіаль-
них одиниць із використанням децентралізації, 
а саме покращання внутрішньоекономічних 
показників, дійшли висновку, що стабілізація 
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економіки держави відбудеться раніше про-
гнозованого 2019 р.

Слід зазначити, що за умови вирішення 
законодавчих, організаційних та соціальних 
проблем бюджети адміністративно-територі-

альних одиниць у майбутньому зможуть мати 
достатній обсяг коштів на виконання деле-
гованих повноважень, а громадяни України 
отримають довгоочікуване підвищення якості 
надання соціальних послуг.
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Організаційно-економічні стратегії сталого розвитку 
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У статті обґрунтовано організаційно-економічні стратегії сталого розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва з використанням вертикальної інтеграції кооперативних агроформувань. При розробці стратегій ста-
лого розвитку сільськогосподарського виробництва було запропоновано три сценарії – оптимістичний, реа-
лістичний та песимістичний, кожен з яких дає змогу визначити рівень використання ринкових можливостей 
сільськогосподарських підприємств та ступеня активності їх участі у розвитку аграрного бізнесу.

Ключові слова: стратегія, кооперативні агроформування, сталий розвиток, сільськогосподарське вироб-
ництво, прогнозний сценарій.

Макаренко Н.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье обоснованы организационно-экономические стратегии устойчивого развития сельскохозяйствен-
ного производства с использованием вертикальной интеграции кооперативных агроформирований. При раз-
работке стратегий устойчивого развития сельскохозяйственного производства было предложено три сцена-
рия – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный, каждый из которых позволяет определить уровень 
использования рыночных возможностей сельскохозяйственных предприятий и степени активности их учас-
тия в развитии аграрного бизнеса.

Ключевые слова: стратегия, кооперативные агроформирования, устойчивое развитие, сельскохозяй-
ственное производство, прогнозный сценарий.

Makarenko N.A. ORGANIZATIONAL-ECONOMIC STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION

In the article the organizational and economic strategy for sustainable development of agricultural production 
using vertical integration of cooperative agricultural enterprises. In developing strategies for sustainable development 
of agricultural production was offered three scenarios – optimistic, realistic and pessimistic, each of which is to 
determine the level of use of market opportunities farm activity and the degree of their participation in the development 
of agribusiness.

Keywords: strategy, cooperative agricultural enterprises, sustainable development, agricultural production, 
prognosis continuity.
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Постановка проблеми. Формування кон-
курентоспроможного аграрного сектора еко-
номіки України, діяльність якого задовольняла 
б потреби виробників та споживачів, можливе 
лише за умов комплексного підходу до вирі-
шення проблем сільськогосподарських това-
ровиробників. Використання комплексного 
підходу дає можливість пошуку шляхів та 
резервів підвищення ефективності розвитку 
агроформувань, їх максимального зближення 
з усіма сферами агробізнесу та розробки стра-
тегій сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва з використанням вертикальної 
інтеграції кооперативних агроформувань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретичних і практичних аспек-
тів забезпечення сталого розвитку сільсько-
господарського виробництва представлено в 

роботах П.М. Макаренка, О.В. Олійника [4], 
Г.С. Морозової, В.М. Жмайлова [3], Д.В. Шияна 
та ін. Однак недостатньо охопленими на сьо-
годні залишаються проблеми розробки органі-
заційно-економічних стратегій сталого розви-
тку сільськогосподарського виробництва.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в розробці організаційно-економічних страте-
гій сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва з використанням вертикальної 
інтеграції кооперативних агроформувань.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У економічній термінології уперше 
термін «стратегія» щодо управління будь-
яким комерційним підприємством використав 
у 1962 р. А. Чендлер-молодший у своїй праці 
«Стратегія та структура». Визначень терміна 
«стратегія» багато, що пов’язано із його кон-
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кретним застосуванням. У окремих джерелах 
з економіки стратегію визначено як мистецтво 
управління суспільно-політичною боротьбою, 
загальний план її бачення, що ґрунтується 
на конкретних умовах певного етапу розвитку 
суспільства (підприємства, партії). У менедж-
менті термін «стратегія» тлумачиться як про-
грама дій, котра визначає розвиток фірми, і 
відповідне управління, а також досягнення 
поставлених цілей [1, с. 115].

Отже, стратегія – це генеральна програма 
дій, якою передбачається встановлення пріо-
ритетів розв’язання проблем та забезпечення 
ресурсів для досягнення встановленої мети 
на основі оцінювання потенційних можливос-
тей підприємств і прогнозування розвитку їх 
зовнішнього середовища.

У рамках сформованих стратегій організа-
ційно-економічного регулювання сталого розви-
тку сільськогосподарського виробництва мають 
місце такі стратегії: об’єднання власників вели-
ких приватних сільськогосподарських підпри-
ємств і фермерських господарств; об’єднання 
власників підсобних господарств; об’єднання 

власників індивідуальних земельних та май-
нових паїв. В основу побудови таких стратегій 
покладено принципи створення кооперативів. 
Одним із елементів правового поля для ство-
рення таких кооперативів є закон України «Про 
кооперацію» від 10 липня 2003 року [2].

Дослідження показують, що з економіч-
ної точки зору раціональнішим є об’єднання 
навколо кооперативу власників або приватних 
сільськогосподарських підприємств, або інди-
відуальних підсобних господарств. Це поясню-
ється тим, що особисті підсобні господарства 
і великі сільськогосподарські підприємства 
мають багато відмінностей як за якісними так і 
за кількісними ознаками, які викликають певні 
розбіжності під час прийняття важливих для 
роботи кооперативу рішень, а саме тих, що 
стосуються: юридичного статусу; предмету та 
видів діяльності; обсягів виробництва продук-
ції; розміру посівних площ та (або) поголів’я 
тварин; організації виробництва; викорис-
тання трудових ресурсів.

Українським законодавством передба-
чається створення обслуговуючих коопера-

Таблиця 1
Стратегічні цілі сталого розвитку сільськогосподарського виробництва  

та заходи щодо їх реалізації
Стратегічні цілі сталого розвитку 

сільськогосподарського 
виробництва

Заходи щодо реалізації цілей сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва

Створення підприємств ринкового 
типу Пошук шляхів та резервів нарощування власного капіталу

Формування необхідного 
заставного майна

Фінансове оздоровлення суб’єктів господарювання; 
Розвиток іпотеки

Забезпечення продовольчої 
безпеки регіону та держави

Формування механізму забезпечення продовольчої 
безпеки на регіональному та загальнодержавному рівні 
з урахуванням ринкових можливостей сільськогоспо-
дарських товаровиробників та потреб споживачів

Запобігання монополізації 
сфери обслуговування
сільськогосподарського 
виробництва

Участь аграрних товаровиробників у розвитку інфра-
структури;
Розвиток кооперативних відносин у сфері обслугову-
вання 
сільськогосподарського виробництва

Підвищення 
конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств

Проведення моніторингу ринку;
Розробка та виробництво якісно нових товарів;
Розширення ринків збуту;
Розвиток аграрного маркетингу;
Поглиблення міжгалузевих зв’язків;
Розвиток інновацій

Підвищення ефективності 
діяльності 
сільськогосподарських підприємств

Підвищення кваліфікації та професіоналізму працівників 
у аграрній сфері;
Розвиток селекційно-племінної роботи;
Удосконалення внутрішньогосподарських взаємовідносин;
Досягнення беззбиткового рівня виробництва окремих 
видів продукції;
Зменшення витрат на виробництво одиниці продукції;
Мінімізація матеріально-грошових втрат 
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тивів у сфері постачання, збуту, переробки 
сільськогосподарської продукції та аграрного 
сервісу. В країнах з розвинутою ринковою еко-
номікою набули поширення постачальницько-
збутові кооперативи.

Запропоновані стратегії об’єднання підпри-
ємств сільськогосподарського виробництва 
переслідують досягнення певної стратегічної 
мети. На нинішньому етапі розвитку аграрних 
відносин можна виділити такі основні стра-
тегічні цілі з урахуванням інтересів держави, 
суспільства та заходи щодо реалізації цілей 
сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва (табл. 1).

Повертаючись до досвіду аграрних дер-
жав, де кооперація сільськогосподарських 
виробників позитивно зарекомендувала 
себе, слід наголосити, що кооперативи, 
які успішно функціонують, використовують 
спільно основні засоби не лише виробни-
чого призначення, але й невиробничого 
(заклади житлово-комунального господар-
ства, культурного та соціально-побутового 
призначення, охорони здоров’я, навчальні 

заклади). Набуло поширення створення 
фермерських шкіл, де навчаються діти фер-
мерів. Такі школи відкриваються та утри-
муються за рахунок пайових внесків. Тобто 
можна визначити значущість впливу коопе-
рації сільськогосподарських виробників на 
забезпечення соціальної складової сталого 
розвитку [3, с. 426].

Для організації кооперативу велике зна-
чення також має галузева ознака. Так, коопе-
ратив, заснований виробниками одного й того 
ж виду продукції (молочний, м’ясний, зерно-
вий, бджільничий, овочевий, садівничий та ін.) 
має більше шансів на успіх. Такі кооперативи 
можуть бути як спеціалізованими, так і бага-
тофункціональними. Наприклад, якщо вироб-
ники молока мають наміри щодо спільної його 
реалізації, то вони створюють спеціалізова-
ний молочний збутовий кооператив. А коли 
приймається спільне рішення про надання 
ветеринарних послуг та (або) налагодження 
переробки молока, утворюється багатофунк-
ціональний обслуговуючий кооператив вироб-
ників молока [4, с. 91].

Таблиця 2
Порівняльний аналіз виробництва сільськогосподарської продукції  

у різних категоріях господарств Сумської області у 2011–2015 рр., тис. т

Категорії господарств 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 
2011 р., %

Зерно 
Сільськогосподарські 
підприємства 2197,2 2296,0 3122,3 3704,1 3500,2 159,3

Фермерські господарства 184,8 206,9 273,9 301,2 329,3 178,2
Господарства населення 140,2 164,9 192,3 236,5 234,3 167,1

Картопля
Сільськогосподарські 
підприємства 8,0 14,6 14,2 16,4 12,4 155,0

Фермерські господарства 3,6 2,7 2,4 2,1 1,9 52,8
Господарства населення 1141,8 1111,3 1075,3 1310,0 1056,0 92,5

Овочі
Сільськогосподарські 
підприємства 5,5 7,0 6,8 6,7 5,9 107,3

Фермерські господарства 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 200,0
Господарства населення 183,6 178,0 182,1 187,6 183,2 99,8

М’ясо (в забійній вазі)
Сільськогосподарські 
підприємства 11,6 11,3 13,4 24,5 22,1 190,5

Фермерські господарства 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -
Господарства населення 28,6 28,4 28,4 45,1 44,4 152,2

Молоко
Сільськогосподарські 
підприємства 141,3 157,5 159,8 166,8 175,1 123,9

Фермерські господарства 9,8 11,7 12,2 12,0 12,6 128,6
Господарства населення 267,2 258,1 255,3 260,3 242,5 90,8
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При створенні багатофункціонального коо-
перативу більш практичним та раціональнішим 
буде обрання тих видів діяльності, які доповню-
ватимуть одна одну. Наприклад, обслуговуючий 
кооператив, створений з метою забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників осно-
вними засобами виробництва, може також 
надавати послуги з ремонту цих засобів, поста-
чання запасних частин та матеріалів. А послуги 
зі спільної заготівлі та переробки овочів були б 
недоречними для цього багатофункціонального 
кооперативу. Кооперативи, види діяльності яких 
різняться за своєю суттю, мають зіткнутися з 
такими труднощами, як:

- необхідність залучення додаткової робо-
чої сили;

- обмеження кількості членів кооперативу, 
оскільки сільськогосподарським товаровироб-
никам, які займаються виробництвом різних 
видів продукції, потрібен комплекс послуг різ-
ної спрямованості;

- труднощі в управлінні;
- розбіжності при прийнятті рішень та ін.
Враховуючи особливості ринкової еконо-

міки, напрямки спеціалізації агроформувань, 
а також попит на ті чи інші види послуг, можна 
запропонувати такі види обслуговуючих коо-
перативів:

1. Багатофункціональні кооперативи, 
утворені з метою обслуговування виробників 
одного виду продукції.

2. Багатогалузеві однофункціональні коо-
перативи або спеціалізовані кооперативи, які 
обслуговуватимуть різні галузі сільськогоспо-
дарського виробництва.

3. Вузькоспеціалізовані кооперативи або 
об’єднання виробників однакових видів про-
дукції, з метою отримання одного виду робіт 
чи послуг [5].

Для визначення перспектив багатофункці-
ональних одногалузевих кооперативів треба 
звернутись до тенденцій, які склалися в сіль-
ськогосподарському виробництві за останні 
роки в регіоні (табл. 2).

Аналіз виробництва основних видів сіль-
ськогосподарської продукції у різних категоріях 
господарств Сумської області протягом 2011–
2015 років свідчить, що основні обсяги вироб-
ництва м’яса, молока, картоплі та овочів зосе-
реджені в особистих селянських господарствах 
населення. У 2015 році виробництво картоплі 
в цих господарствах складало 1056 тис. т, ово-
чів – 183,2 тис. т, м’яса 44,4 тис. т, молока – 
242,5 тис. т, а в структурі всієї виробленої про-
дукції області ці показники становили 98,7%, 
96,4%, 68% та 61,5% відповідно.

За досліджуваний період селянські фер-
мерські господарства займали незначну 
питому вагу у випуску сільськогосподарської 
продукції , але їх результати господарювання 
мали стабільну тенденцію до покращення. 
Так, різко зросло виробництво овочів в 2 рази, 
а виробництво зерна, м’яса та молока збіль-
шилося в межах 1,5 рази. Щодо сільськогоспо-
дарських підприємств, то виробництво зерна 
збільшилося на 59,3%, картоплі – на 55%, 
овочів – на 7,3%, м’яса – на 90,5%, молока – 
на 23,9% [6].

Дане дослідження дає змогу зробити висно-
вок, що власники особистих селянських госпо-
дарств сьогодні в області – головні виробники 
картоплі, овочів та молока. Навіть у скрутних 
економічних умовах вони продовжують наро-
щувати обсяги виробництва цих видів продук-
ції. Як відомо, в особистих селянських госпо-
дарствах населення використовується важка 
ручна праця, витрачається багато часу на 
виконання окремих операцій. Така продукція 
швидко псується і тому виробники змушені 
віддавати її за зниженими цінами на пере-
робні підприємства, приватним підприємцям 
або самостійно реалізовувати на ринку.

Мета створення як молочного кооперативу, 
так і овочевого – підвищення чистого доходу, 
який отримують його члени від індивідуаль-
ної діяльності щодо виробництва молока 
або овочів у підсобних господарствах. Цього 
можна досягти не лише через заготівлю та 
збут продукції на вигідніших умовах, але й 
через надання комплексу послуг, що дозво-
лить зменшити витрати на виробництво та 
підвищити рівень виробництва молока та вро-
жайності овочевих культур. Надалі основними 
каналами реалізації молока та овочів, виро-
блених в особистих підсобних господарствах 
населення, є роздрібні ринки та переробні 
підприємства. Виробники даної продукції, 
об’єднуючись з метою спільної її реалізації, 
таким чином розширюють сегменти ринку, 
скорочують транспортні витрати, отримують 
вільний час для іншої праці та відпочинку. 

Формування оптових партій продукції дає 
можливість співпраці на договірній основі з 
державними і приватними підприємствами та 
закладами (заводами та фабриками, дитячими 
садками, школами, лікарнями, ресторанами 
тощо), а також з переробними підприємствами. 
Кооператив не купує у сільськогосподарських 
товаровиробників продукцію, а реалізує її від 
їх імені, тому підвищення реалізаційних цін 
або скорочення реалізаційних витрат поверта-
ється, як різниця між попередньою та кінцевою 
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ціною, до членів кооперативу. У цьому поля-
гає відмінність обслуговуючих кооперативів 
від комерційних посередницьких організацій, 
у яких доход від продажу не йде на фінансу-
вання аграрного виробництва.

Прикладом багатогалузевих однофункці-
ональних обслуговуючих кооперативів слу-
жать постачальницькі та збутові коопера-
тиви. Такі кооперативи створюються спільно 
як сільськогосподарськими підприємствами, 
так і особистими підсобними господарствами 
населення. На нашу думку, доцільно було 
б виділити постачальницькі кооперативи із 
забезпечення сільськогосподарських това-
ровиробників обіговими засобами та коо-
перативи, які постачають основні засоби 
виробництва. Основні та оборотні засоби 
виробництва кооперативи постачають своїм 
членам за собівартістю, тобто за оптовими 
закупівельними цінами, включаючи витрати 
на доставку.

Зарубіжний досвід з кооперації свідчить, 
що фермери США мають власні коопера-

тивні автозаправні станції, крім того, поста-
чальницькі фермерські кооперативи є дер-
жателями контрольного пакету акцій деяких 
нафтопереробних підприємств. Збутові коо-
перативи слід поділити на два рівні: на пер-
шому рівні надаються послуги з реалізації 
сировинної продукції, а на другому – про-
дуктів переробки. Тобто збутові кооперативи 
мають бути однорівневими або дворівне-
вими.

Варто зазначити, що збутовий кооператив, 
створений сільськогосподарськими вироб-
никами, не купує у них продукцію, а реалізує 
від їх імені. Обираючи канали реалізації та 
встановлюючи реалізаційні ціни, працівники 
кооперативу діють узгоджено з його членами. 
Кооператив має право створювати власну 
мережу кіосків, магазинів, оптових баз тощо з 
реалізації як сировинної продукції, так і про-
дуктів переробки, брати участь від імені сіль-
ськогосподарських виробників – членів коо-
перативу в ярмарках, аукціонах, виставляти 
продукцію на агротоварних біржах.

Таблиця 3
Характеристика сценаріїв стратегій об’єднання  

учасників сільськогосподарського виробництва
Стратегії об’єднання 

агровиробників
Сценарій сталого розвитку  

сільськогосподарського виробництва
оптимістичний реалістичний песимістичний

Об’єднання власників 
сільськогосподар-
ських підприємств та 
селянських фермер-
ських господарств

має законодавчо-
правові та економіко-
організаційні під-
стави розвитку, може 
активно розвиватися

може набути актив-
ного розвитку за 
умови посилення 
державної підтримки, 
активізації фінансо-
вого зміцнення та 
подолання недовіри 
громадян до будь-
яких об’єднань

розвиток моделі може 
гальмуватися через 
посилення конкурент-
ної боротьби та появу 
монополістів

Об’єднання власників 
особистих селянських 
господарств

має законодавчо-
правові та економіко-
організаційні підстави 
розвитку, може розви-
ватися

має реальні можли-
вості економічного та 
організаційного зрос-
тання за умов удоско-
налення технологіч-
них процесів та появи 
соціальних вигод для 
учасників процесів

загроза розпаду 
об’єднань через недо-
статність фінансової 
та інформаційної дер-
жавної та регіональ-
ної підтримки, а також 
через психологічну 
втому

Об’єднання власни-
ків індивідуальних та 
майнових паїв

існує реальна май-
нова можливість 
створення моделі, її 
розвитку та переходу 
до фази економіко-
організаційного зрос-
тання

існує реальна можли-
вість появи правових 
передумов створення 
моделі на тлі появи 
перешкод через недо-
сконалість економіч-
них умов

зникнення об’єднань у 
разі не створення від-
повідних економіко-
правових умов для їх 
функціонування або 
під впливом активного 
розвитку об’єднань 
власників сільсько-
господарських підпри-
ємств та селянських 
фермерських госпо-
дарств
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У ході виробничої діяльності практично 
у всіх аграрних підприємців виникає необ-
хідність в отриманні різного роду послуг. 
Надання меліоративних або ветеринарних 
послуг, послуг з агрохімічного обслуговування 
або штучного запліднення тварин зазвичай 
має цільове призначення. Однак існує ряд 
послуг, потреба в яких рано чи пізно виникає 
у сільськогосподарських товаровиробників 
незалежно від спеціалізації господарств. До 
таких слід віднести консультаційні, маркетин-
гові, транспортні послуги, водо-, тепло-, газо- 
та енергозабезпечення та ін.

Велике значення має вертикальна інтегра-
ція кооперативних агроформувань, викорис-
тання якої дозволяє сільськогосподарським 
товаровиробникам створювати власні надійні 
канали збуту продукції і не залежати від кана-
лів комерційних структур, мати вплив на фор-
мування цін у процесі руху продукції від однієї 
сфери агробізнесу до іншої.

Галузеві сценарії розвитку передбачають 
визначення шляхів такого розвитку в масштабі 
галузі, тобто йдеться про відносно самостій-
ний шлях окремої галузі. У нашому випадку, 
звичайно, йдеться про аграрну галузь. Сце-
нарії такого рівня можуть складатися як на 
державному (міністерському) рівні, який, вод-
ночас, є офіційним, так і на недержавному 
(неофіційному) рівні, тобто за допомогою 
незалежних експертів. 

Використання запропонованих сценаріїв 
сталого розвитку сільськогосподарських під-
приємств може не обмежуватись територією 
Сумської області, а поширюватись на всю 
територію України через наявність загаль-
них тенденцій розвитку вітчизняного аграр-

ного сектора. Отже, при розробці організа-
ційно-економічних стратегій сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва було 
виділено три сценарії – оптимістичний, реа-
лістичний та песимістичний (табл. 3).

Кожен із сценаріїв має певні характерис-
тики, які побудовано на підставі результатів 
аналізу виробництва сільськогосподарської 
продукції, використання кореляційно-регре-
сійних моделей, котрі описують вплив ефек-
тивності використання ресурсів на стан інте-
грального показника, та експертних опитувань 
з приводу визначення рівня використання рин-
кових можливостей сільськогосподарських 
підприємств та ступеня активності їх участі у 
розвитку аграрного бізнесу.

Висновки. Проведений перспективний 
аналіз наявних можливостей та загроз за 
часом дозволяє за матрицею виділити тому чи 
іншому об’єднанню власників землі і майна, 
пріоритетні напрями стабілізації функціону-
вання та подальшого розвитку сільськогос-
подарської галузі. Елементи ринкової інфра-
структури повинні бути представлені не тільки 
державою або комерційними організаціями, 
але й самими сільськогосподарськими вироб-
никами, що надасть їм можливість розширити 
сферу діяльності, зміцнити свої позиції на 
ринку, підвищити зайнятість і життєвий рівень 
сільського населення. А вертикальна інте-
грація кооперативних агроформувань дасть 
змогу сільськогосподарським товаровиробни-
кам створювати власні надійні канали збуту 
продукції, не залежати від каналів комерцій-
них структур, впливати на формування цін у 
процесі руху продукції від однієї сфери агро-
бізнесу до іншої.
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Постановка проблеми. Економіка укра-
їнських підприємств характеризується висо-
кою енергоємністю. Це пояснюється тим, що 
протягом десятиліть підприємства надавали 
перевагу екстенсивним шляхам розвитку, які 
передбачали збільшення кількості викорис-
тання певних видів ресурсів. Підприємства, 
не проводили масштабних заходів, спрямова-
них на модернізацію чи автоматизацію вироб-
ничого процесу для ефективнішого викорис-
тання природних ресурсів. Одним із основних 
енергоресурсів, який споживають енергоємні 
галузі вітчизняної промисловості, є природ-
ний газ. Значні обсяги споживання цього виду 
ресурсу і недостатній власний видобуток, що 
покриває внутрішнє споживання газу менше 
ніж на 60%, змушує Україну імпортувати цей 
вид сировини у великих обсягах. Тому, забез-
печеність держави паливно-енергетичними 

ресурсами, і газом зокрема, є головним чинни-
ком її енергетичної безпеки та незалежності, а 
також розвитку галузей економіки. 

Одним із шляхів досягнення зазначених 
аспектів є диверсифікація як зовнішніх, так 
і внутрішніх джерел постачання та забезпе-
чення енергоресурсів, що визначає актуаль-
ність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням енергетичної безпеки, газо-
забезпечення, особливостям українського та 
європейського ринку споживання газу, шля-
хам диверсифікації газопостачання надається 
значної уваги як на науковому так і на дер-
жавному рівні. Зокрема, цим питанням зна-
чної уваги надано у працях Лелюка О.В. [1], 
Дзьоби О.Г. [2], [3], Ромашко О.М. [4], Шев-
цова А.І., Бараннік В. [5], [6], Перфілової О.Є. 
[7], Воловича О.О. [8]. Питанням диверсифіка-
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ції газозабезпечення надається увага і у Онов-
леній енергетичній стратегії [9].

У квітні 2015 року прийнятий Закон України 
«Про ринок природного газу», який визначає 
правові засади функціонування ринку природ-
ного газу України, заснованого на принципах 
вільної конкуренції, належного захисту прав 
споживачів та безпеки постачання природного 
газу, а також здатного до інтеграції з ринками 
природного газу держав – сторін Енергетич-
ного Співтовариства, у тому числі шляхом 
створення регіональних ринків природного 
газу [10]. У листопаді відповідно до Наказу 
«Про затвердження Національного плану 
дій», який розроблений на виконання статті 6 
Закону України «Про ринок природного газу», 
Договору про заснування Енергетичного Спів-
товариства, інших актів законодавства, що 
становлять правову основу ринку природного 
газу, розроблено план дій, який регулює під-
готовку та реагування на кризову ситуацію з 
надходження природного газу [11].

Однак існує ряд невирішених питань сто-
совно газопостачання, тому слід розглянути 
усі можливі варіанти диверсифікації шляхів 
газозабезпечення підприємств України.

Постановка завдання. Енергетична без-
пека держави та ефективність роботи підпри-
ємств України залежить від ефективної енерге-
тичної політики у сфері газозабезпчення. Тому 
метою даного дослідження є встановлення 
основних шляхів диверсифікації забезпечення 
природним газом вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Проаналі-
зувавши обсяги споживання природного газу 
в Україні протягом 2002-2015 рр., можна кон-
статувати, що обсяги споживання природного 

газу в Україні за останні роки суттєво скоро-
тились. Зокрема, у 2002 році вони становили 
67,7 млрд. м3 [1, с. 171], тоді як у 2015 році 
вони становлять всього 33,8 млрд. м3 [12]. 
Тобто, вдалось досягнути зменшення потреби 
у природному газі на 49,9%. 

Розглянемо структуру споживання саме 
природного газу за категоріями споживачів 
України (рис. 1). 

Згідно з даними, наведеними на рисунку 1, 
спостерігається незначна зміна структури 
газоспоживання. Найбільшими споживачами 
природного газу протягом 2013-2015 рр. були 
промисловість та населення. Частка спожи-
вання промисловістю знижується на 5,9%. 
Проте, слід зазначити, що вище наведені 
обсяги використання газу включають дані з 
АР Крим за 12 місяців 2013 року (1,7 млрд. м3) 
та 2 місяці 2014 року (0,5 млрд. м3). 

Проведені дослідження показали, що спо-
живання природного газу різними регіонами 
варіюється у досить великих межах. Зокрема,, 
середнє споживання природного газу в Україні 
протягом 2009-2013 рр. було достатньо інтен-
сивним, особливо у промислово розвинутих 
регіонах. Так, наприклад, Дніпропетровська 
та Донецька області споживали майже 6 та 
7 млрд. м3 газу відповідно. У 2014 році спосте-
рігається поступове зменшення інтенсивності 
споживання природного газу у цих областях та 
м. Києвом. Водночас найменше природний газ 
використовували у Волинській, Херсонській, 
Чернівецькій, Закарпатській, Кіровоградській 
областях. У 2015 році у всіх регіонах спосте-
рігалась тенденція до зниження споживання, 
крім Одеської області, що пояснюється активі-
зацією роботи Одеського припортового заводу. 

Загалом, в Україні станом на 2014 рік налі-
чується 341001 підприємств. Необхідно зазна-
чити, що найбільшу частку серед них становлять 
мікропідприємства з кількістю найманих праців-
ників до 10 осіб – понад 80%. Відповідно най-
менше в Україні великих підприємств – 0,15%. 
Як відомо, підприємства на території України 
розташовані нерівномірно. Найбільше підпри-
ємств зосереджено у м. Києві (25,6%), Дніпропе-
тровській (7,69%), Харківській (7,27%), Одеській 
(7,02%) та Львівській (5,45%) областях. Від-
повідно найменше – у Волинській, Луганській, 
Рівненській, Тернопільській, Сумській та Черні-
вецькій областях, чим і пояснюються відмінності 
споживання газу за регіонами. 

Більшість підприємств здійснює госпо-
дарську діяльність у сфері оптової та роз-
дрібної торгівлі – близько 28%. На другому 
та третьому місці знаходяться підприємства, 
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протягом 2013-2015 рр.

Джерело: побудовано авторами  
на основі інформації [12]
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зайняті у сферах сільського, лісового та риб-
ного господарства (13,49%) та промисловості 
(12,37%) [12].

Розглянемо структуру споживання природ-
ного газу за секторами економіки станом на 
2010 та 2014 роки (рис. 2).
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за секторами економіки  

станом на 2010 та 2014 роки
Джерело: побудовано авторами  

на основі інформації [12;13]

Згідно з вище наведеним рисунком, най-
більшими споживачами природного газу за 
секторами економіки є переробна галузь 
(43,9% та 38% у 2010 та 2014 рр. відповідно), 
виробництво та розподіл тепла, електроенер-
гії, газу та води (39% та 42% у 2010 та 2014 рр. 
відповідно), а також діяльність транспорту та 
зв’язку (7,7% та 8,7% відповідно). На сферу 
послуг, добувну промисловість, сільське гос-
подарство, мисливство та лісове господар-
ство у 2010 році припадає 9,4% споживання 
даного ресурсу, а у 2014 році – 11,3%. Як 

бачимо, зміни у споживанні за секторами еко-
номіки є досить незначними.

Споживання газу значною мірою залежить 
від кількості діючих підприємств та валового 
внутрішнього продукту, що ними створюється. 
Тому проаналізуємо детальніше зміну цих 
показників, та прослідкуємо залежність між 
ними (рис. 3).

Згідно з рисунком 3, кількість підприємств 
протягом 2010-2013 рр. була практично незмін-
ною. Водночас спостерігався ріст ВВП разом 
із стабільним зменшенням обсягів споживання 
природного газу промисловими підприєм-
ствами. Частка газу у ВВП знижується у двічі. 
Протягом 2013-2014 рр. кількість підприємств 
скоротилась, що позначилось на ВВП. Вико-
ристання газу підприємствами продовжує зни-
жуватись, що свідчить про перехід підприємств 
на альтернативні види палива та впровадження 
енергозберігаючих технологій. Однак не зва-
жаючи на різке не зниження ВВП у 2014 році, 
частка спожитого газу, що припадає на цю про-
дукцію, зростає. Варто зазначити, що тенден-
ція зниження газоємності, розпочалася ще у 
2005 році зі стрімким зростанням цін на імпор-
тований природний газ. Однак, незважаючи на 
зниження споживання газу економіка України 
залишається достатньо енергоємною. Витрати 
цього енергоресурсу на одиницю ВВП залиша-
ються значними. Станом на початок 2016 року 
енергоємність одиниці ВВП України у два рази 
вища за енергоємність ВВП Чехії, у три рази – 
за ВВП Польщі та у п’ять разів – за ВВП Сінга-
пура [14]. 

Основними факторами високої частки спо-
живання природного газу підприємствами 
України залишаються: низька ефективність 
використання паливно-енергетичних ресур-

сів промисловими підпри-
ємствами; відсутність сти-
мулюючих чинників з боку 
держави щодо впровадження 
програм енергозбереження; 
відсутність достатніх фінан-
сових ресурсів для впрова-
дження заходів із енергоз-
береження; висока ступінь 
фізичного зносу основних 
засобів, у тому числі вироб-
ничого обладнання (близько 
45%) тощо. 

Внаслідок недостатності 
власних ресурсів та неефек-
тивного їх використання 
Україна є залежною від 
імпортованого газу. 
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Рис. 3. Динаміка зміни кількості підприємств, ВВП та обсягів 
споживання газу промисловими підприємствами

Джерело: побудовано авторами на основі інформації [12]
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Розглянемо баланс вітчизняного ринку при-
родного газу протягом 2006-2015 років (рис. 4).
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Рис. 4. Баланс ринку природного газу України 
протягом 2006-2015 років

Джерело: побудовано авторами  
на основі інформації [1; 12; 13]

Як бачимо, власний видобуток не здатен 
забезпечити потреб держави у природному 
газі. Однак, чітко спостерігається тенденція до 
зниження як обсягів споживання, так й імпорту. 

Проаналізуємо, як змінилась структура 
імпорту природного газу в Україну протягом 
останніх років.

Динаміку структури залежності України від 
країн-постачальників (рис. 5). 
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Рис. 5. Динаміка структури залежності України 
від країн-постачальників природного газу

Джерело: побудовано авторами  
на основі інформації [6; 13]

Як бачимо з рисунку 5, основними зовніш-
німи постачальниками у з 2007 до 2009років 
були Туркменістан, Казахстан, Узбекистан та 
Російська Федерація. Частка останньої була 
досить незначна (близько 4 млрд. м3), однак 
усе постачання здійснювалось через її тери-

торію, тому вона завжди мала можливість сут-
тєвого впливу на газозабезпечення України. 
У 2009 році ситуація змінилась і обсяги поста-
чання із Російської Федерації зросли спершу 
до 22,2 млрд.м3 і до 40 млрд. м3 у 2011 році. 
Тобто, Україна стала повністю залежною від 
газових поставок із Росії. Зважаючи на полі-
тичний та економічний тиск дедалі частіше 
постають питання про якнайшвидше здо-
буття економічної та енергетичної незалеж-
ності. У листопаді 2012 році укладені перші 
контракти на реверсне постачання газу із 
Європи. Так, наприклад, найбільш потужною 
ланкою, яка сполучає Україну з ліквідними 
газовими хабами Західної Європи, є сло-
вацька ГТС. Зважаючи на події 2014 року, в 
Україні відбувся перерозподіл забезпечення 
газу. За даними Державного комітету статис-
тики [12] потреба України у 2014 році склала 
42 млрд. м3. При цьому власний видобуток 
склав 20,5 млрд. м3, що становить близько 
50% загальної потреби. При цьому інша її час-
тина була покрита шляхом імпорту природ-
ного газу з таких європейських країн як Сло-
ваччина, Угорщина та Польща (5,1 млрд. м3), 
а решта 14,5 млрд. м3 завдяки імпорту з Росій-
ської Федерації. Порівняно із 2013 роком від-
булось загальне зниження потреби на 17%, 
а зовнішніх закупівель на 35%. Така ситуа-
ція зумовлена як суб’єктивними причинами, 
зокрема скорочення промисловості у зв’язку 
із воєнними діями на території України, так і 
об’єктивними причинами, а саме, збільшен-
ням власного видобутку. 

У вересні 2014 року було відкрито поста-
чання газу до України газопроводом Вояни-
Ужгород. За декілька місяців його потужність 
було збільшено з початкових 8 млрд. м3 на 
рік до 15 млрд. м3 на рік станом на 2015 р. 
Завдяки цьому маршруту Україна має мож-
ливість покрити до 90% своїх річних потреб в 
імпортованому газі [13].

Станом на 31.12.2015 року близько 60% 
імпорту природного газу припадає на реверсне 
постачання зі Словаччини. Відповідно імпорт 
з Російської Федерації скоротився у 2,4 рази 
порівняно з 2014 роком. Втім, зважаючи на те, 
що Євросоюз, і зокрема, Словаччина, яка здій-
снює реверсне постачання газу в Україну, зале-
жать від поставок газу із Російської Федерації, 
то її вплив залишається значним, а зважаючи 
на відверту її агресію, питання здобуття еконо-
мічної та енергетичної незалежності саме від 
Росії стають все актуальнішими. 

Отже, незважаючи на стабільно спадаючу 
тенденцію обсягів використання природного газу 
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в Україні, потреба у даному ресурсі є значною. 
Тому необхідно надавати дедалі більшої уваги 
різноманітним шляхам диверсифікації газоза-
безпечення підприємств України які є одними 
із найбільших споживачів природного газу. Це 
дасть змогу деякою мірою нівелювати вплив РФ 
на економічну стабільність України через «газові 
важелі». Окрім того, чим більше існуючих шляхів 
газозабезпечення, тим конкурентнішим є газовий 
ринок, тим якіснішим є продукт постачання, тим 
обґрунтованішою є ціна даного продукту.

Згідно з даними Міжнародного енергетич-
ного агентства [15] , станом на 2014 рік до 
числа найбільших країн, що видобувають газ, 
належать США, Російська Федерація, Іран, 
Канада, Катар, КНР, Норвегія, Туркменістан, 
Саудівська Аравія та Алжир. Найбільшими 
експортерами є Російська Федерація, Катар, 
Норвегія, Туркменістан, Канада та Алжир. До 
числа держав, що імпортують природний газу 
великих обсягах, відносять Японію, Німеч-
чину, Італію, КНР, Корею, Туреччину, Францію, 
США та Великобританію.

Потенційним постачальником природ-
ного газу в Україну міг би стати Туркменіс-
тан. Наразі більше уваги надається питанням 
імпорту туркменської нафти поромними пере-
правами в обхід Росії. 

Потенційними постачальниками газу 
можуть бути Канада та США, причому останні 
заявили про те, що поставки скрапленого газу 
в Україну можливі вже у 2017 році.

Скраплений газ можна постачати також з 
Ірану, Катару та Лівії. Однак, слід відмітити, 
що постачання танкерами-метановозами 
потребує побудови терміналу для прийому 
танкерів, регазифікаційний завод, сховище 
газу та газопровід до загальної газопровідної 
системи. Іншими словами, необхідна розви-
нена інфраструктура, приміром як у Литві.

На основі проведеного аналізу наукових робіт 
нами було сформовано діючий та диверсифіко-
ваний варіанти газозабезпечення (рис. 6). 

 На сьогодні є більше десяти проектів на 
різних етапах обговорення, що дадуть можли-
вість забезпечити постачання газу в Європу, а 
отже і Україну. Це, зокрема, «Південний потік», 
«Білий потік», «Med –потік», «Блакитний потік 
II», арабський трубопровід, трубопроводи з 
Катару, з території північного Іраку, з Самсуну 
до Джейхану і Бургасу до Александрополосу, 
з Туркменістану до Індії, «Набукко», ITGI і TAP. 
Реальні проекти, які будуть втілені у життя, 

звичайно визначить ринок. Розглянемо, які 
з них є найбільш ймовірними на сьогоднішній 
день для забезпечення підприємств України.

Одним із шляхів диверсифікації газоза-
безпечення є постачання зрідженого газу. 
Зокрема, таке транспортування здійснюється 
до країн Європи із Єгипту, Алжиру, Катару. 
Також зріджений газ може постачатись і шля-
хом будівництва газопроводу із Азербайджану 
під назвою «Білий потік» із будівництвом тер-
міналу на території України, та установок скра-
плення газу на території Грузії чи Туреччини. 

Щодо видобутку нетрадиційного газу, а 
саме газу ущільнених порід, газу із сланце-
вих порід, метану вугільних пластів, газу із 
газогідратних покладів та газу глибоковод-
ного шельфу, то на сьогоднішній день існує 
ряд невирішених проблем, що здійснюють 
гальмуючий вплив на впровадження уже роз-
роблених проектів у промислову розробку. 
Найбільш вагомими гальмуючими чинниками 
є, на наш погляд, економічні, технологічні та 
інформаційні .

Одержання природного газу із природної 
сировини, наприклад, біомаси є популярним 
у Європі. Так, серед промислово розвинених 
країн провідне місце у виробництві і викорис-
танні біогазу належить Данії -- він займає до 18% 
у її загальному енергобалансі. У Західній Європі 
не менше половини всіх птахофабрик опалю-
ється біогазом [16] . Натомість в Україні існують 
значні бар’єри, а саме необґрунтовано низький 
коефіцієнт «зеленого тарифу» для електро-
енергії з біогазу, відсутність нормативної бази, 
складність застосування податкових пільг при 
ввезенні біоенергетичного обладнання, недо-
статність фінансових ресурсів тощо. 

Диверсифікація газозабезпечення дасть 
можливість: зміцнити енергетичну безпеку 
України; підвищити конкуренцію на енергетич-
ному ринку; підвищити використання наявних 
газотранспортних потужностей України; ство-
рити умови для формування газового хабу на 
території України.

Отже, слід детально опрацьовувати усі мож-
ливі шляхи диверсифікації газозабезпечення, 
оскільки вони мають значні позитивні сторіни їх 
запровадження. Окрім того, всі шляхи дивер-
сифікації газопостачання в Україну важливі як 
для власного споживання газу, так і для стра-
тегії перетворення в енергетичний хаб Східної 
і Центральної Європи. Особливо, врахову-
ючи потужні сховища газу в західній Україні, 
які здатні зберігати 50 млрд. м3 газу. У цьому  
є зацікавленість і з боку Європейського Союзу, 
члени якого неодноразово висловлювались 
про готовність приймати участь у модернізації 
українських магістральних газопроводів і газо-
вих сховищ.
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Висновки. Україна входить до числа дер-
жав, які володіють багатими та різноманітними 
корисними копалинами. Однак наша держава є 
газодефіцитною. Зміцнити енергетичну безпеку 
України можна завдяки нарощенню видобутку 
природного газу, а також за допомогою пошуку 
диверсифікованих джерел газозабезпечення. 

Окрім традиційного видобутку природного 
газу існують також альтернативні варіанти, 
однак видобуток газу нетрадиційним спосо-
бом гальмує ряд невирішених проблем, що 
перешкоджають впровадженню уже розро-
блених проектів у промислову розробку.

Потенційними постачальниками природ-
ного газу в Україну могли б стати Туркменіс-
тан, Канада, США, Іран, Катар та Лівія. Однак, 
імпорт скрапленого газу потребує розвиненої 
інфраструктури (регазифікаційний завод, схо-
вище газу тощо).

У подальших дослідженнях будуть роз-
глянуті питання оцінки ефективності шляхів 
газозабезпечення, оскільки більшість проектів 
потребують великих капіталовкладень. Тому 
слід провести оцінку та виділити для першо-
чергового впровадження ті, які будуть мати 
найбільшу ефективність.
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В статье рассмотрены особенности формирования информационных технологий образования в социаль-
но-культурной сфере. Сформулирована необходимость единого подхода и единой системы к формированию 
образования всех студентов. Определены функциональные направления государственной инвестиционной 
политики в социально-культурную сферу.
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Мирвода С.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
У статті розглянуто особливості формування інформаційних технологій освіти в соціально-культурній 

сфері. Сформульовано необхідність єдиного підходу та єдиної системи до формування освіти всіх студентів. 
Визначено функціональні напрями державної інвестиційної політики в соціально-культурну сферу.

Ключові слова: інформаційні технології, соціально-культурна сфера, комунікації, інтелектуальний 
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Myrvoda S.I. INFORMATION TECHNOLOGY OF EDUCATION IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE
The article in detail describes the features formation of information technology education in the socio-cultural 

sphere. Formulated necessity of a unified approach and a unified system of of education in the formation of all 
students. Identified functional direction of the state investment policy in the socio-cultural sphere.

Keywords: information technology, social-cultural sphere, communication, intellectual potentsіal.

Постановка проблемы в общем виде. 
Проблемы реорганизации образовательной 
сферы и инновационного образовательного 
менеджмента приобретают особое значение 
в контексте формирования и воспроизводства 
интеллектуального капитала Украины на базе 
новых информационно-коммуникационных 
технологий. Это предусматривает использо-
вание мультимедийных средств и новейших 
технологий, в частности Интернета, спутни-
кового телевидения, электронных библиотек, 
мобильной связи, возможностей текстового, 
видео-, аудио-, анимационного и электронного 
воспроизведения информации, современных 
учебно-методических технологий обучения, 
особенно с использованием дистанционных 
форм, на протяжении всей жизни человека.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Развитию социально-культур-
ной сферы посвящено достаточное коли-
чество научных исследований украинских и 
зарубежных ученых: О. Бутник, С. Вершлов-
ского, С. Крысюка, Л. Митиной, В. Олейника, 
Н. Протасовой и др. В то же время остаются 
нерешенными многие проблемы, связанные 
с формированием институционных измене-
ний в формировании информационных тех-

нологий образования в социально-культурной 
сфере. Незавершенность научных разрабо-
ток и практическое значение этой проблемы 
подтверждают объективный характер акту-
альности темы статьи.

Изложение основного материала иссле-
дования. Получение качественного образова-
ния, в частности в высших учебных заведениях, 
становится одним из условий интеграции всех 
студентов в общество. Исследования совре-
менного рынка труда показали, что выпускники 
вузов имеют на 80% больше шансов найти 
работу, чем люди без высшего образования.

Требуется также разработка комплексных 
программ, направленных на личностное и про-
фессиональное развитие студентов и на их 
дальнейшую интеграцию в общество. Нельзя 
забывать и о развитии физической культуры и 
укреплении состояния их здоровья путем вне-
дрения физкультурно-спортивных программ. 

Менеджмент образовательной среды евро-
пейского типа, к созданию которой идет Укра-
ина, должен обеспечивать равные права и 
равный доступ к обучению всех студентов, что 
предполагает их полное включение в учебно-
воспитательный процесс и внеаудиторную 
деятельность. При этом студенты имеют право 
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и возможности выбора такого высшего учеб-
ного заведения, в котором для них наилучшим 
образом будет обеспечен равный доступ к 
образовательным услугам [1, с. 48].

Обучение в вузах интегрированного типа 
предусматривает совместное обучение сту-
дентов, которые имеют функциональные 
ограничения, с другими студентами. Такая 
форма обучения признает за людьми с инва-
лидностью равные права на получение обра-
зования и требует осуществления политики 
равных возможностей [2, с. 36]. Обучение и 
воспитание студентов с инвалидностью осу-
ществляются в интегрированных группах, 
которые могут рассматриваться как микромо-
дель социальной среды.

Инклюзия студентов с особыми потреб-
ностями в вузе требует взаимной адаптации 
обеих сторон: студентов, которые получили 
среднее образование в специальных школах, 
к новым условиям обучения в интегрирован-
ной среде, и учебного заведения к потреб-
ностям студентов с инвалидностью в специ-
альных технологиях и средствах обучения, 
педагогическом, психологическом и социаль-
ном патронате [3, с. 49].

Основой получения высшего образования 
являются государственные образовательные 
стандарты, обязательные для всех студентов 
независимо от состояния их здоровья. Только 
при таком подходе к обучению инвалидов 
они как профессионалы в дальнейшем могут 
быть конкурентоспособными на рынке труда. 
Воспринимая студентов с инвалидностью как 
равных, к ним предъявляют такие же требова-
ния, как и к другим студентам.

При этом доступность и безбарьерность 
образовательной среды являются необходи-
мым условием успешного обучения студентов 
с инвалидностью, в первую очередь для сту-
дентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха. Все новые соору-
жения, строящиеся вузом, или арендованные 
им помещения должны быть построены или 
перестроены с учетом потребностей студен-
тов с физическими ограничениями с примене-
нием принципов универсального дизайна. Все 
помещения и аудитории должны быть физи-
чески доступными для студентов независимо 
от их функциональных ограничений. Необхо-
димо также обеспечить условия, при которых 
студентам были бы полностью доступны все 
формы учебных занятий, образовательных 
услуг и социально-культурной жизни.

Таким образом, для полной инклюзии сту-
дентов с инвалидностью в образовательную 

среду необходимо обеспечить свободное архи-
тектурно-образовательно-коммуникационное 
пространство, в котором они могут безопасно 
передвигаться, учиться и общаться [4, с. 76].

Студенты с инвалидностью – это первый 
и лучший источник информации при созда-
нии необходимых условий для сопровожде-
ния их обучения [5, с. 19]. В Международ-
ном университете «Украина» сами студенты 
ответственны за инициирование создания 
необходимых элементов сопровождения их 
обучения. Студенты несут полную ответствен-
ность за свое обучение и посещение занятий 
при условии обеспечения им соответствую-
щего сопровождения. Переход к открытой, 
интегрированной образовательной среде для 
многих студентов с инвалидностью является 
непростым, поэтому в процессе обучения в 
университете они только начинают учиться 
отвечать за свои собственные действия и 
защищать себя.

Обеспечение сопровождения обучения 
студентов с инвалидностью позволяет им 
действовать на равных с другими студентами 
и не является преимуществом по отношению 
к другим студентам [6, с. 168].

Специализированное техническое сопро-
вождение обучения обеспечивает студентов 
адаптивными техническими средствами и 
специальными технологиями обучения, ком-
пенсирует их функциональные ограничения 
и обеспечивает принцип доступности к каче-
ственному высшему образованию. На всех 
этапах технического сопровождения предус-
матривается индивидуальное (тьюторское) 
сопровождение студентов с инвалидностью с 
помощью волонтеров или специально подго-
товленных специалистов.

Педагогическое сопровождение обучения 
предусматривает оптимизацию преподава-
ния учебного материала студентам с инва-
лидностью в максимально приемлемой для 
них форме, внедрение современных педаго-
гических технологий обучения, обеспечение 
учебно-методическими материалами.

Физкультурно-спортивное сопровождение 
приобщает студентов к активным занятиям 
физической культурой и отдельными видами 
спорта, к участию в соревнованиях различ-
ного уровня и паралимпийскому движению, 
укрепляет их мотивацию к здоровому образу 
жизни, предусматривает улучшение психофи-
зического состояния студентов и повышение 
их интеллектуальной работоспособности.

Профессиональная адаптация и реаби-
литация студентов осуществляется путем их 
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привлечения к работе в студенческих учебно-
научно-производственных подразделениях, в 
студенческом научном обществе и научных 
кружках, предоставления им рабочей спе-
циальности в пределах профессиональной 
подготовки, прохождения производственной 
практики, обучения в Центре планирования и 
развития карьеры, предоставления помощи в 
трудоустройстве [7, с. 65].

Рекомендации по созданию условий для 
сопровождения обучения определяются спе-
циалистами Центра инклюзивных технологий 
обучения с учетом индивидуальных учебных, 
психологических и физических потребностей 
студентов, влияющих на их познавательную 
активность. Составляющие системы сопрово-
ждения определяются для каждого студента 
отдельно, в зависимости от текущих возмож-
ностей университета. Рекомендации специа-
листов отражаются в «Перечне потребностей 
в сопровождении», копию которого студент 
предоставляет каждому преподавателю. 
Такой перечень обновляется ежегодно с уче-
том изменений в потребностях студента, чем 
достигается системность их интеграции.

Ответственность за организацию педа-
гогического сопровождения обучения несет 
коллектив кафедры. Такая организация пред-
полагает предварительное изучение контин-
гента студентов-первокурсников с особыми 
потребностями, консультирование со специ-
алистами Центра инклюзивных технологий 
для выяснения необходимых направлений 
и форм психологической адаптации и соци-
альной интеграции студентов в коллектив, 
составление индивидуальной программы раз-
вития личности каждого студента, планирова-
ние комплекса воспитательных и социально-
педагогических мероприятий, организацию 
методического семинара для преподавателей 
по особенностям работы в интегрирован-
ных группах и внедрения в практику системы 
сопровождения обучения студентов с инва-
лидностью, планирование индивидуальной 
работы преподавателей с отдельными сту-
дентами, привлечение студентов-волонтеров, 
анализ проблем организации учебно-воспита-
тельного процесса для студентов с инвалид-
ностью, обсуждение предложений по коррек-
ции работы с ними. Для этого специалистами 
Центра инклюзивных технологий подготов-
лены методические пособия для преподава-
телей по работе в интегрированных группах, а 
также для студентов с инвалидностью.

Успешность внедрения системы сопрово-
ждения обучения студентов с инвалидностью 

зависит от квалифицированности, ответ-
ственности, взаимопонимания и четкой орга-
низации взаимодействия между всеми участ-
никами учебно-воспитательного процесса.

В Университете «Украина» выполнено ком-
плексное научное исследование «Разработка 
экономической модели на основе системы 
сопровождения обучения студентов с осо-
быми потребностями». Целью первого этапа 
было выявление и анализ проблем и трудно-
стей, которые возникают у студентов при инте-
грации в образовательную среду. На втором 
этапе определялся перечень необходимых 
организационных мероприятий и средств, с 
помощью которых можно достичь максималь-
ной инклюзии студентов. На третьем этапе 
был определен перечень необходимых мате-
риальных и человеческих ресурсов. И, нако-
нец, на четвертом этапе разрабатывалась 
многофакторная модель для определения 
стоимости сопровождения обучения студен-
тов разных нозологий в зависимости от полу-
чаемой ими специальности.

Существенно отличаются расходы на физ-
культурно-спортивное сопровождение сту-
дентов в зависимости от того, занимаются ли 
они в физкультурно-оздоровительных груп-
пах, необходимо ли обеспечить надлежащие 
условия для их тренировки в спортивных сек-
циях или обеспечить их участие в спортивных 
соревнованиях.

Наибольшие расходы несет университет в 
период довузовской подготовки абитуриентов 
и адаптации первокурсников к интегрирован-
ной образовательной среде, который предус-
матривает анализ особенностей восприятия 
учебного материала и подготовку адапти-
рованного учебно-методического обеспече-
ния, определение потребностей студентов 
в тьюторском, медицинском и волонтерском 
сопровождении обучения и внеаудиторной 
деятельности, организацию семинаров для 
ознакомления со спецификой интегрирован-
ного обучения и техническими возможно-
стями сопровождения студентов, проведение 
ориентирования в пределах университетского 
городка и на подходе к нему (особенно для 
незрячих студентов), обследование физиче-
ского состояния, распределение по специ-
альным медицинским группам, разработку 
индивидуальных программ физической реа-
билитации студентов и их социально-психо-
логической адаптации.

Опыт социальной интеграции студен-
тов и выпускников Университета «Украина»  
[8, с. 176] позволяет предложить два направ-
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ления решения этой проблемы: во-первых, 
формирование учебных мест для студентов 
с инвалидностью как моделей их будущих 
рабочих мест; во-вторых, информирование 
работодателей об особенностях организации 
рабочего пространства для выпускников с 
инвалидностью разных нозологий.

При формировании учебных мест для сту-
дентов с инвалидностью необходимо учесть 
и максимально компенсировать их сенсорные 
нарушения и учесть индивидуальные особен-
ности, которые могут затруднять усвоение 
учебного материала и качественное исполне-
ние учебных заданий. В идеале такое учебное 
место должно быть индивидуализированным, 
с учетом потребностей каждого отдельного 
студента. Но в учебном заведении интегриро-
ванного типа, с большим количеством студен-
тов разных нозологий и значительным раз-
нообразием индивидуальных особенностей 
здоровья студентов даже в рамках одной 
нозологии создание индивидуального учеб-
ного места для каждого студента является 
практически нереальным заданием. Целесоо-
бразнее говорить о создании универсальных 
рабочих мест с возможностью их гибкой адап-
тации к нуждам студентов.

Поэтому к организации учебных мест для 
студентов с инвалидностью в Университете 
«Украина» мы подходили поэтапно. Сначала 
были определены требования, согласно кото-
рым создавались учебные места для студен-
тов конкретных нозологий в Центре самосто-
ятельной работы студентов с инвалидностью. 
Такой Центр был создан в 2003 г. с целью оказа-
ния технической помощи студентам с пробле-
мами зрения в освоении учебного материала 
[5, с. 73]. Для студентов ежегодно проводился 
курс лекций и практических занятий по овла-
дению компьютерной техникой, звуковыми 

программами, методами работы в Интернете. 
Студенты имели возможность сканировать 
учебные материалы и переводить их в элек-
тронный формат с последующим прослушива-
нием. Постепенно формировалась электрон-
ная библиотека учебных материалов, которой 
начали пользоваться и студенты других нозо-
логий. Затем были сформированы специали-
зированные рабочие места студента-юриста, 
переводчика и оператора ЭВМ. Эти места 
прошли практическую апробацию во время 
самостоятельной работы студентов разных 
нозологий в течение трех учебных лет. После 
этого были определены требования к созда-
нию универсального учебного места студента 
с инвалидностью, которое можно разместить в 
каждом компьютерном классе с целью обеспе-
чения инклюзии студентов с инвалидностью в 
учебный процесс. Использование студентами 
таких учебных мест позволяет им приобрести 
опыт использования компьютерной и офисной 
техники, определить перечень необходимых 
для них индивидуальных приспособлений, 
облегчающих доступ к информации и выпол-
нение учебных заданий, и в результате опре-
делить требования к обустройству будущего 
рабочего места.

Выводы из этого исследования. Прак-
тическая реализация приведенных в статье 
информационных технологий, описывающих 
различные аспекты образования в социально-
культурной сфере, позволяет организовать 
процесс обучения студентов с инвалидно-
стью, рассчитать стоимость индивидуальных 
программ обучения, создать для студентов 
универсальные учебные места и сформиро-
вать на их основе индивидуальные рабочие 
места для трудоустройства выпускников с 
инвалидностью, что является первым шагом 
к их дальнейшей социальной инклюзии.
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Податки – основний важіль  
макроекономічного регулювання 

Нездойминога О.Є.
кандидат економічних наук,

Полтавська державна аграрна академія

У статті розглянуто сутність податків та функції, які вони виконують для забезпечення макроекономічного 
регулювання. Приділено увагу структурі податкової системи України. З'ясовано роль податків у формуванні 
доходної частини бюджету України та проаналізовано рівень податкових надходжень до державного бюджету 
за останні п'ять років. Сформовано основні напрями подальшого розвитку податкової системи України з ура-
хуванням останніх змін у податковому законодавстві.

Ключові слова: податки, податкова система, макроекономічне регулювання, доходи бюджету, Податко-
вий кодекс.

Нездойминога Е.Е. НАЛОГИ – ОСНОВНОЙ РЫЧАГ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены сущность налогов и функции, которые они выполняют для обеспечения 

макроэкономического регулирования. Уделено внимание структуре налоговой системы Украины. 
Выяснена роль налогов в формировании доходной части бюджета Украины и проанализирован уровень 
налоговых поступлений в государственный бюджет за последние пять лет. Сформированы основные 
направления дальнейшего развития налоговой системы Украины с учетом последних изменений в на-
логовом законодательстве.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, макроэкономическое регулирование, доходы бюджета, 
Налоговый кодекс.

Nezdoimynoga E.E. TAXES – THE BASIC LEVER OF MACROECONOMIC REGULATION
The essence of taxes and functions, which they execute for providing of providing of the macroeconomic 

adjusting, is considered in the article. Attention to the structure of the Ukrainian tax system is devoted. The role of 
taxes is defined in forming of profitable part of Ukrainian budget. The level of the tax revenue to the state budget is 
analyzed for the last five years. The basic directions of further development of the Ukrainian tax system are formed 
taking into account the last updates in a tax legislation.

Keywords: tax,tax system, macroeconomic regulation, budget revenue, Tax codе.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із найважливіших засобів 
державного впливу на соціально-економіч-
ний розвиток країни є податки. Існуюча сис-
тема оподаткування в Україні постійно зміню-
ється і тому потребує ретельного підходу до 
вивчення. Визначення сучасних тенденцій її 
розвитку дасть реальну можливість для роз-
робки основних шляхів її вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання податків та оподаткування бага-
тогранні, тому над їх вирішенням працювало 
не одне покоління науковців. Серед сучасних 
економістів-дослідників, що зробили вагомий 
внесок у дослідження питань формування 
системи оподаткування як важливої сфери 
впливу на розвиток держави, можна виділити 
В.М. Федосова, В.М. Опаріна [1], В.І. Ост-
ровецького [2], В.М. Суторміна, Н.С. Ряза-
нова [3], О.В. Мірчева [4], Б.Я. Панасюка 
[5], П.П. Дубенецьку [6], В.А. Савчука [7] та 
ін. При цьому дослідження питання визна-

чення ролі й значення податків як важеля 
макроекономічного регулювання потребує 
більш детального вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є обґрунту-
вання наукових підходів до визначення ефек-
тивності здійснення податкового регулювання 
на макроекономічному рівні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Із розвитком ринкових відносин у 
країні особливо гостро постало питання про 
формування ефективної регуляторної полі-
тики. 

Податкове регулювання є складовою час-
тиною державного регулювання економічних 
процесів [7]. Проте варто зазначити, що при 
формуванні дійсно дієвої податкової системи 
необхідно насамперед з’ясувати сутність 
податків та визначити основні їх функції.

Податки в сучасній економіці займають осо-
бливе місце и мають величезне значення для 
її розвитку. Наприкінці 80-х років ХХ ст. амери-
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канськими вченими М. Бернсом, Г. Стайном та 
А. Леффером була сформована теорія еконо-
міки, яка розглядала податки в якості одного 
з чинників економічного розвитку и регулю-
вання [8; 10, с. 53].

В.М. Федосов, В.М. Опарін та 
Г.О. П'ятаченко [1, с. 48] характеризують 
податки як одну із форм економічних відносин 
із розподілу та перерозподілу національного 
доходу відповідно до потреб фінансування 
державних витрат; називають вихідною кате-
горією фінансів, економічним фундаментом 
функціонування держави і найважливішою 
формою регулювання ринкових відносин.

У сучасній економічній літературі поняття 
податків розуміють як обов'язкові, безоплатні 
платежі державі фізичних і юридичних осіб 
[11, с. 38]. Із даного визначення випливає, 
що основним розпорядником податків є дер-
жава.

На думку О.В. Мірчева [4] саме податки є 
одним з найефективніших важелів забезпе-
чення розвитку економіки.

Податки як важіль макроекономічного регу-
лювання виконують певні функції, що забез-
печує в цілому ефективність функціонування 
податкової системи країни. Традиційна еко-
номічна теорія виділяє дві функції податків: 
фіскальну та регулюючу [9]. Проте в сучасних 
дослідників існують доповнення списку погли-
бленими функціями, такими як контрольна, 
розподільча, соціальна (табл. 1). 

Регулюючий вплив податків та подат-
кової системи в цілому на економіку дер-
жави визначається тим, наскільки цілеспря-
мовано вона вирішує комплекс завдань, 
пов’язаних із забезпеченням надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, і на цій основі – підви-
щенням життєвого рівня населення.

Податкова система України має певну 
структуру, основу якої становить визначена 
та законодавчо затверджена класифікація 
податків (табл. 2).

На сьогодні головне завдання, що стоїть 
перед державою – це максимально спростити 
структуру податкової системи України для 
забезпечення стабільності податкових надхо-
джень до бюджету.

В.І. Островецький [2] вбачає ключове при-
значення податкових надходжень у забезпе-
ченні країни фінансовими ресурсами з метою 
фінансування державних видатків. Важливим 
інструментом реалізації стягування податко-
вих платежів є зведення бюджету, що фінан-
сується за допомогою податків, позик, інозем-
ної допомоги та емісії грошей.

В умовах сучасного розвитку економіки 
України податки є основним важелем макро-
економічного регулювання, що впливають не 
тільки на інтереси держави, але й платників.

Свої дослідження у сфері податкового 
регулювання як елементу загального дер-
жавного регулювання економіки підтверджує 
П.П. Дубенецька, яка виділяє низку принципів 
податкового регулювання, що в цілому забез-
печують ефективність механізму макроеконо-
мічного регулювання. До них автор відносить: 
системність, комплексність, наукову обґрун-
тованість, пріоритетність, узгодження інтер-
есів, адаптацію, безперервність, мінімальну 
достатність, ефективність здійснення, раціо-
нальність поєднання стратегічного й тактич-
ного підходів, а також  законодавчу урегульо-
ваність [6, с. 38–39].

Таблиця 1
Функції податків та їх характеристика

Функція 
податків Характеристика

Фіскальна
Забезпечує отримання та акумулювання податкових платежів та тим самим 
формування основної дохідної частини бюджету з метою забезпечення вико-
нання державою соціально-економічних завдань

Регулююча
Виступає стимулюючим чи дестимулюючим фактором у впровадженні різних 
видів податків, змінюючи базу оподаткування чи податкові ставки, податкові 
пільги для певних суб’єктів податкових відносин та певних форм економічної 
діяльності, регіонів

Контрольна
Забезпечує контроль здійснення фінансово-господарської діяльності органі-
зацій і громадян за допомогою податків та допомагає оцінити ефективність 
податкової системи держави

Розподільча Забезпечує розподіл отриманих до бюджету платежів між галузями та регіонами

Соціальна
Тісно пов’язана з фіскальною функцією і проявляється в тому, що частина 
податків, згідно з розробленими та затвердженими програмами соціального 
розвитку, направляється у вигляді соціальної допомоги в регіони  
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Для того щоб дійсно оцінити роль податків 
у формуванні доходної частини бюджету Укра-
їни, розглянемо динаміку доходів Зведеного 
бюджету України за 2011–2015 рр. (табл. 3).

Таким чином, у цілому за 2011–2015 рр. 
доходи Зведеного бюджету України мали 
стійку тенденцію до зростання. Найбільший 

темп росту спостерігався за іншими надхо-
дженнями до бюджету (у 2,4 рази). Темп росту 
неподаткових надходжень (у 2,2 рази) у цілому  
виявився більшим за темп росту податкових 
(136,6%). За даними табл. 3, у структурі Зве-
деного бюджету країни суттєво переважа-
ють податкові надходження, що підтверджує 

Таблиця 2
Класифікація податків [10]

Класифікаційна ознака Види

Залежно від органу 
влади, який установлює 
і скасовує податки та 
території їх дії 

- загальнодержавні, що встановлюються Верховною Радою 
України і справляються на свій території України;
- місцеві – встановлюються сільськими, селищними, міськими 
радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ста-
вок, установлених законами України

За видом фонду, до 
якого надходять податки

- закріплені – надходять до конкретного бюджету або спеціаль-
ного цільового фонду;
- регулюючі – надходять одночасно до бюджетів різних рівнів у 
пропорціях відповідно до бюджетного законодавства

За видом платника
- податки з фізичних осіб;
- податки з юридичних осіб;
- змішані

За формою оподатку-
вання

- прямі, що встановлюються безпосередньо щодо платників 
податків і сплачуються за рахунок їхніх доходів, а сума податку 
безпосередньо залежить від розмірів об’єкта оподаткування;
- непрямі – встановлюються в цінах на товари і послуги та спла-
чуються за рахунок цінової надбавки, а їх розмір для окремого 
платника прямо залежить від його доходів

За економічним змістом

- податки на доходи – безпосередньо стягуються з доходів фізич-
них та юридичних осіб;
- податки на споживання – сплачуються не при отриманні дохо-
дів, а при їх використанні;
- податки на майно, що встановлюються стосовно рухомого та 
нерухомого майна

За періодичністю стяг-
нення

- разові;
- систематичні

За обліком податкового 
платежу

- податки, фінансовані споживачем (акциз, ПДВ);
- податки, що включаються до собівартості;
- податки, фінансовані за рахунок балансового прибутку;
- податки, фінансовані за рахунок чистого прибутку

За методом оподатку-
вання

- прогресивні;
- пропорційні;
- регресивні

За формою стягнення - грошові;
- натуральні

Таблиця 3
Динаміка доходів Зведеного бюджету України за 2011–2015 рр., млн. грн. [12]

Надходження Роки 2015 р. у % 
до 2011 р.2011 2012 2013 2014 2015

Податкові, всього 332006 357292 339738 347888 453664 136,6
У т.ч. місцеві бюджети       
державний бюджет

71640
260366

84097
273195

89981
249757

85909
261979

85742
367922

119,7
141,3

Неподаткові, всього 60004 80923 84981 80613 130409 у 2,2 р.б.
У т.ч. місцеві бюджети
  державний бюджет

10916
49088

12636
68288

12128
72853

12258
68355

19812
110597

181,5
у 2,3 р.б.

Інші 3858 4035 3840 7943 9368 у 2,4 р.б.
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їх важливість як важеля макроекономічного 
регулювання і вказує на те, що оподаткування 
дійсно є методом акумуляції державою вну-
трішніх джерел формування доходів [3].

Згідно з Податковим кодексом України [13], 
до складу податкових надходжень Зведеного 
бюджету відносяться:

- збір ПДВ;
- податок із доходів фізичних осіб;
- акцизний податок;
- плата за користування надрами;
- податок на прибуток;
- місцеві податки та збори;
- ввізне мито;
- відшкодування ПДВ;
- інше.
Розглянемо структуру податкових над-

ходжень до Зведеного державного бюджету 
України за 2011 та 2015 рр. (рис. 1, 2).

 
Рис. 1. Структура податкових надходжень  

до Зведеного державного бюджету України  
за 2011 р., %

Дані рис. 1 свідчать про те, що в структурі 
податкових надходжень основну питому вагу 
складає податок на додану вартість (46,1%). 
Більше 10% складають податкові надхо-
дження у вигляді податку з доходів фізичних 
осіб (16,1%), податок на прибуток (14,7%) та 
інші надходження (10,6%).

Дані рис. 2 свідчать про те, що в структурі 
податкових надходжень основну питому вагу 
складає також податок на додану вартість 
(47,2%). Бачимо, що частка цього податку в 
структурі доходної частини бюджету збільшу-
ється.  Зросла також частка податкових над-
ходжень у вигляді податку з доходів фізичних 
осіб (17,6%). Більше 10% у структурі в 2015 р. 
став займати акцизний податок (12,8%), тоді 
як податкові надходження від податку на при-
буток у загальній структурі зменшились до 
7,9% у 2015 р. порівняно з 14,7% у 2011 р.

Аналізуючи існуючу динаміку податко-
вих надходжень, що формують основну час-
тину доходів державного бюджету України, 
нами було встановлено, що рівень податко-
вого навантаження на платників за останні 
п’ять років суттєво змінився. Незважаючи 
на те що рівень доходної частини бюджету 
країни з року в рік зростає і, здається, жит-
тєвий рівень населення також підвищується, 
необхідно продовжувати шукати нові шляхи 
вдосконалення системи оподаткування, яка 
забезпечила баланс між податковим наванта-
женням на державу і окремих її суб’єктів.

Висновки із цього дослідження. Для 
вирішення питань податкового регулювання 
доцільно насамперед провести реформу-
вання всієї податкової системи України шля-
хом розробки та затвердження такої моделі, 
яка б враховувала інтереси не тільки держави, 
але й платників податків. В умовах постійних 
змін у законодавчо-нормативній базі звернути 
увагу на процес адаптації нових критеріїв до 
стягування податків та зборів через урегулю-
вання процедур розрахунку та сплати подат-
кових платежів, що, безумовно, пов’язані з 
побудовою стабільної та ефективної банків-
ської системи України. Крім того, будь-які зміни 
повинні бути обов’язково узгоджені з прийня-
тою бюджетною та податковою політикою 
держави починаючи із законодавчого рівня. 
Слід зауважити, що будь-які зміни потребу-
ють системного підходу, що забезпечить зва-
жене використання податкових, бюджетних, 
соціальних, економічних, фінансових важелів 
із метою досягнення поставлених державою 
завдань щодо розвитку.

 
Рис. 2. Структура податкових надходжень 

 до Зведеного державного бюджету України  
за 2015 р., %
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У статті досліджено актуальні проблеми реорганізації системи НАК «Нафтогаз» та ринку газу в Україні за 
європейським зразком у контексті імплементації нових енергетичних стандартів. Обґрунтовано доцільність 
використання унікальних можливостей теорії систем та системного аналізу в галузі управління економічною 
безпекою при реформуванні нафтогазового комплексу.
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Овецкая О.В. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕОРГАНИЗАЦИИ НАК «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ» 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕТЬИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПАКЕТОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ПРИНЦИПАХ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В статье исследованы актуальные проблемы реорганизации системы НАК «Нафтогаз» и рынка газа в 
Украине по европейскому образцу в контексте имплементации новых энергетических стандартов. Обосно-
вана целесообразность использования уникальных возможностей теории систем и системного анализа в 
области управления экономической безопасностью при реформировании нефтегазового комплекса.
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Ovetska O.V. SAFETY MANAGEMENT OF REORGANIZATION PJSC «NAFTOGAZ UKRAINE» ACCORDING 
TO THE THIRD SET OF POWER LAWS OF EUROPEAN UNION ON THE BASIS OF SYSTEM ANALYSIS

The article explored topical issues reorganization of «Naftogaz» and gas market in Ukraine for the European 
model in the context of the implementation of new energy standards. By substantiate the feasibility of using the 
unique capabilities of systems theory and systems analysis in the field of economic safety in reforming the oil and 
gas industry.

Keywords: set of power laws, Energy Community, the natural gas market, the EU regulations, safety, system, 
system analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Згідно з планом заходів щодо вико-
нання зобов'язань Україною у рамках Договору 
про заснування Енергетичного Співтовари-
ства, відповідальними за приведення норма-
тивно-правової бази українського ринку при-
родного газу відповідно до вимог Другого та 
Третього енергопакетів (зокрема Регламенту 
ЄС № 715/2009 Європейського Парламенту та 
Ради від 13 липня 2009 р. про умови доступу 
до мереж постачання природного газу [1, с. 20]  
та Директиви 2009/73/ЄС щодо загальних 
правил для внутрішнього ринку природного 
газу, яка скасовує Директиву 2003/55/ЄС [2]) є 
НКРЕ, Міненерго та НАК «Нафтогаз України».

У липні 2010 р. було ухвалено Закон «Про 
засади функціонування ринку природного 
газу» [3], який містив більшість вимог, зафік-

сованих у Брюссельській декларації, що 
Україна та ЄС схвалили в березні 2009 р., та 
відповідав основним принципам Директиви 
2003/55/ЄС. Згідно з вимогами Директиви ЄС 
2003/55/ЄC про забезпечення незалежності 
оператора газотранспортної системи – «Укр-
трансгазу», його юридичної та організацій-
ної структури, процесів прийняття рішень 
і бухгалтерської звітності Верховна Рада 
13 березня та 13 квітня 2012 р. внесла зміни 
в закони України «Про управління об'єктами 
державної власності» та «Про трубопровідний 
транспорт». Це дало змогу Кабміну 13 червня 
2012 р. здійснити необхідні кроки з реорга-
нізації дочірніх підприємств «Нафтогазу» у 
публічні акціонерні товариства. Кабмін видав 
Розпорядження № 360-р «Про реорганізацію 
дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України» [4].
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З 1 жовтня 2015 р. введено в дію Закон 
України «Про ринок природного газу» [5] від 
09.04.15 р. № 329-VIII ( з одночасним припи-
ненням дії Закону України «Про засади функ-
ціонування ринку природного газу»), який 
визначає правові засади функціонування 
ринку природного газу України, заснованого 
на принципах вільної конкуренції та безпеки 
постачання природного газу, а також здатного 
до інтеграції з ринками природного газу дер-
жав – сторін Енергетичного Співтовариства, 
у тому числі шляхом створення регіональних 
ринків природного газу. 

Головними стратегічними завданнями нового 
менеджменту стали реформа «Нафтогазу» та 
ринку газу в Україні за європейським зразком, а 
також забезпечення надійності постачання газу 
споживачам. У 2014 р. в НАК «Нафтогаз Укра-
їни» було проведено реорганізацію з огляду на 
стратегічні цілі підприємства – створено нові 
або переформатовано 15 підрозділів компанії. 
Зокрема, створено Департамент енергоефек-
тивності та енергозбереження; Департамент 
реформування та розвитку бізнесу; Департа-
мент економічної, промислової, інформаційної 
безпеки та управління ризиками. У компанії 
продовжується робота над оптимізацією органі-
заційної структури, бізнес-процесів та системи 
управління підприємством [6].

Проте, на жаль, незважаючи на доволі зна-
чний обсяг роботи міністерства й відомства 
у рамках імплементації вимог Другого й Тре-
тього енергопакетів, впроваджувані зміни не 
завжди повною мірою відповідають вимогам 
ЄС (про що змушені досить дипломатично, 
але жорстко нагадувати українським урядов-
цям керівники Єврокомісії). 

Ступінь виконання Україною зобов'язань, 
узятих при вступі до ЄС, можна оцінити як 
недостатній: лібералізація енергетичного 
ринку носить зазвичай безсистемний харак-
тер, продовжують функціонувати досить нее-
фективні моделі газового та енергоринку, що 
призводить до реальних загроз національній 
та енергетичній безпеці України. 

 Для вирішення цієї проблеми, на нашу 
думку, потрібна сучасна універсальна методо-
логія, що дає змогу вивчати поведінку систем 
підвищеного рівня складності. Мова йде про 
системну методологію, яка розглядає об’єкт 
пізнання як складну динамічну систему, що 
функціонує у середовищі і взаємозв’язана з 
цим середовищем [7, с. 45].

Ефективність і дієвість даної методології 
підтверджується вагомими здобутками бага-
тьох галузей науки та практичної діяльності. 

Теорія систем має потужний методологічний 
потенціал, який можна з успіхом застосову-
вати для вирішення широкого спектру життєво 
важливих завдань, зокрема в галузі економіч-
ної та енергетичної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз публікацій з теорії систем та систем-
ного аналізу (А. Авер’янова, І. Блаубергата, 
Е. Юдіна, В. Могилевського, В. Садовського, 
М. Сєтрова, А. Уємова, Ю. Черняка, Є. Голуб-
кова, І. Дудника, Ю. Сурміна тощо) та дослі-
дження думки експертів у галузі безпеки, серед 
яких – О. Ареф’єва, О. Барановський, І. Бланк, 
З. Варналія, Т. Васильців, В. Геєць, А. Єпіфа-
нов, М. Єрмошенко, Т. Іванюта, А. Кірієнко, 
Г. Козаченко, Т. Кузенко, О. Марченко, І. Мой-
сеєнко, В. Мунтіян, І. Отенко, С. Покропивний, 
Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкар-
лет, В. Шлемко, В. Ярочкін та ін. – дає змогу 
зробити наступні висновки:

– існуючі публікації з системного аналізу 
демонструють унікальні можливості вико-
ристання теорії систем не лише в наукових 
дослідженнях, але й в інших сферах органі-
заційного життя, зокрема в галузі управління 
економічною безпекою під час реформування 
нафтогазового комплексу України; 

– досить ґрунтовно викладені аспекти тео-
рії систем є, безумовно, важливим елементом 
формування наукового системного світогляду 
сучасних менеджерів, зокрема нафтогазового 
профілю;

– відсутність загальноприйнятого під-
ходу щодо формування системних засад 
управління економічною безпекою в існуючих 
виданнях, недостатньо збалансований мате-
ріал щодо змісту, структури, логічної послі-
довності процесу управління безпекою на 
кібернетичних засадах, недостатня її дидак-
тична й методична опрацьованість не дає 
змоги повністю реалізувати потенціал для 
вирішення нагальних питань реформування 
системи управління нафтогазового сектору 
економіки України.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Попередні міркування дали змогу 
визначити мету роботи як формування тео-
ретико-методичнних засад управління еконо-
мічною безпекою, які відображатимуть голо-
вні принципи системного аналізу та розуміння 
автором дидактичної сутності загальної теорії 
систем у практичній діяльності сучасних галу-
зевих систем, зокрема нафтогазового профілю. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розуміння автором економічної без-
пеки як «характеристики системи, що здатна 
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до само-організації та саморозвитку, відобра-
жає стан внутрішнього і зовнішнього гомеос-
тазу, при якому економічні параметри дають 
змогу зберегти головні її властивості, стан 
біокібернетичної рівноваги системи i стійкість 
при мінімізації загроз, а також можливість 
адаптації до змін середовища адекватною 
зміною параметрів системи» [8, с. 135] узго-
джено із методологією системного аналізу. Це 
досягається в результаті використання таких 
базових понять теорії систем, як цілісність, 
складність, багатофункціональність, цільова 
спрямованість тощо.

Серед головних положень, на яких ґрун-
тується системна методологія, ключовими 
є, зокрема, дослідження структури системи, 
тобто внутрішньої організації та взаємозв’язку 
компонентів; дослідження комунікації сис-
теми із зовнішнім середовищем; виявлення 
закономірностей та тенденцій розвитку сис-
теми [9, с. 12]. Тому мету дослідження можна 
сформувати таким чином: пізнання змістов-
ної сутності, специфіки об’єкта управління та 
притаманних йому системних, інтегративних 
властивостей. Інтегративні (системні) якості 
системи виявляються в наявності таких її 
властивостей, які, з одного боку, не прита-
манні повною мірою жодному з її елементів, а 
з іншого – не зводяться до простої суми влас-
тивостей її елементів, а є якісно вищими та 
складнішими за таку суму [9, с. 16].

Поява нових інтегративних властивостей 
зумовлена, по-перше, «об’єднанням» спільних 
функцій і властивостей елементів; по-друге, 
відмиранням тих окремих функцій певних 
елементів, які «непотрібні» системі; по-третє, 
набуттям або посиленням окремими еле-
ментами певних функцій, що викликаються 
потребами системи; по-четверте, неповною 
впорядкованістю взаємодії елементів та вну-
трішньосистемною спеціалізацією їх функцій. 

У теоретико-методичному аспекті це озна-
чає дотримання та реалізацію наступних 
положень: 

– формулювання загальних закономірнос-
тей здійснення досліджень, спрямованих на 
пошук найкращого вирішення існуючих проблем 
реформування управління нафтогазовим комп-
лексом на основі методології теорії систем;

– застосування конкретних наукових мето-
дів дослідження системи та складових елемен-
тів, визначення взаємозв’язків як усередині сис-
теми, так і системи з оточуючим середовищем; 

– обґрунтування принципів інтегрування 
різних методів, прийомів дослідження проблем 
безпеки в межах системного аналізу у взаємоо-

бумовлену сукупність методів аналізу системи 
управління нафтогазовим комплексом. 

У прикладному плані – обґрунтувати реко-
мендації, конкретні шляхи, засоби і ресурси 
вдосконалення існуючих галузевих систем, 
що зумовлені змінами як зовнішнього серед-
овища, так і внутрішніх процесів у системі. 

Внутрішній зміст, структура, властивості сис-
тем зумовлюють відповідну специфіку засто-
сування методів їх дослідження. Вони мають 
бути спрямовані на розкриття сутності системи, 
пояснення механізму її функціонування, вияв-
лення істотних взаємозв’язків та співвідношень 
між компонентами, обґрунтування тенденцій 
її розвитку. Таке розуміння змісту та завдань 
дослідження передбачає застосування сукуп-
ності взаємозв’язаних методів її класифікації. 
Зокрема за змістовно-ієрархічним критерієм 
та основними класифікаційними ознаками 
(природа системи, масштабність, складність, 
детермінованість, характер розвитку в часі, 
інформаційна забезпеченість [9, с. 66) дослі-
джувану систему слід ідентифікувати як:

– суперглобальну за масштабністю 
залежно від кількості характеристик, необ-
хідних для повного опису системи на стадії її 
вивчення та аналізу (з числом характеристик 
понад 100); 

– змішану за ступенем детермінованості, 
опис якої можливий частково в детермінова-
ному, частково – в стохастичному вигляді; 

– надскладну за ознаками складності на 
основі ступеня взаємозалежності характерис-
тик, що використовуються для опису систем 
(системи, для опису яких необхідно врахову-
вати взаємозв’язки між змінними; головні інстру-
менти аналізу – множинний кореляційний ана-
ліз, факторний та дисперсний аналіз тощо).

В умовах існування двох принципово різ-
них підходів до визначення системи (дескрип-
тивного та конструктивного), на нашу думку, 
увагу заслуговує останній, коли за заданою 
функцією конструюється відповідна до неї 
структура і при цьому використовується не 
лише функціональний, але й функціонально-
цільовий підхід, оскільки система повинна 
відповідати певним цілям конструювання  
[10, с. 58]. Система виступає, таким чином, 
засобом розв’язання проблеми. 

Проте слід зауважити, що система вважа-
ється складною за умови великої кількості 
елементів (поліелементність) та складності 
структури, що виявляється не лише у великій 
кількості та багатоманітності зв’язків між еле-
ментами, але й у наявності різних типів струк-
тури (поліструктурність). 
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Наприклад, Другий етап плану дій щодо 
корпоративного управління ПАТ «НАК «Нафто-
газ України» (перехідний період – 03.11.2015–
31.03.2017 рр.) [11] передбачає захід «Затвер-
дження стратегії, бюджетів, ключових політик і 
ключових функціональних підрозділів затвер-
дження стратегії «Нафтогаз» та групи». Прак-
тичне виконання заходу включає: затвер-
дження бюджету для «Нафтогазу» (бюджет 
повинен включати фінансування функціональ-
ного підрозділу групи з фінансового контролю 
та комплаєнсу, функціонального підрозділу з 
внутрішнього аудиту, функціонального підроз-
ділу з управління ризиками тощо); підтримку 
схеми ключових функціональних підрозді-
лів та напрямів діяльності, а також стратегії 
реформування; визначення очікуваної про-
дуктивності для кожного керівного працівника 
компанії та працівників, що обіймають ключові 
посади; затвердження політики внутрішнього 
контролю та комплаєнсу; затвердження полі-
тики внутрішнього аудиту; підтримку структури 
нового функціонального підрозділу з управ-
ління ризиками та затвердження результатів 
аналізу ризиків, підтримки політики щодо роз-
криття інформації та прозорості.

Наступною ознакою складної системи 
доцільно вважати поліфункціональність – наяв-
ність багатьох функцій, які перебувають між 
собою в певній залежності та підпорядкованості.

Зокрема, планом дій щодо корпоратив-
ного управління ПАТ НАК «Нафтогаз Укра-
їни» передбачено захід «Створення схеми 
ключових функціональних підрозділів і напря-
мів діяльності до 1 лютого 2016 року», який 
включає підготовку, затвердження та надання 
Наглядовій раді докладної схеми ключових 
функціональних підрозділів і напрямів діяль-
ності (технологічної схеми) «Нафтогазу» та її 
дочірніх підприємств і запровадження чіткого 
порядку їхнього підпорядкування та звіту-
вання. При цьому схема повинна відображати 
поточну ситуацію та передбачати стратегію 
реформування [11].

Це означає, що складна система, по-перше, 
має внутрішньосистемні та зовнішньо системні 
функції; по-друге, всі функції даної системи 
взаємозалежні та підпорядковані зазвичай 
виконанню головної функції (мети) системи.

Для складних систем, як відомо, властива 
певна організація – це процес і результат упо-
рядкування системи для досягнення мети її 
розвитку. Організація системи виявляється 
в структурному (впорядкування структури), 
функціональному та процесуально-часо-
вому відношеннях. Тобто складна система, 

по-перше, має складну впорядкованість (під-
порядкованість, ієрархію); по-друге, відзнача-
ється складними процесами, що відбуваються 
в системі, з метою її впорядкування.

Саме дослідження структури НАК «Нафто-
газ України» дає можливість виявити всю 
повноту взаємозв’язків елементів, виді-
лити серед них суттєві і несуттєві, необхідні 
і випадкові, зрозуміти характер детермінації 
частин цілим і зворотний вплив частин на цю 
цілісність. Цим самим виявляється складна 
архітектоніка цілого, фактори і джерела його 
існування, внутрішній механізм його функціо-
нування, взаємодії із середовищем. 

Створення функціонального підрозділу 
з внутрішнього аудиту (згідно з Планом дій 
щодо корпоративного управління ПАТ «НАК 
«Нафтогаз України» до 29 квітня 2016 р.) 
передбачає розробку відповідно до най-
кращих міжнародних стандартів та подання 
структури служби внутрішнього аудиту, стра-
тегії внутрішнього аудиту та політики внутріш-
нього аудиту Аудиторському комітету для 
затвердження; здійснення комплексної оцінки 
ризиків і підготовку плану аудиту тощо [11].

Отже, важливим етапом є пошук системо-
утворюючих факторів та дослідження їхньої 
специфіки та особливостей, оскільки при-
рода їх є такою, що вони не лише виступають 
джерелом виникнення системи, але й відігра-
ють важливу роль у підтримці рівноваги сис-
теми: система, яка вийшла зі стану рівноваги, 
«включає» системоутворюючий фактор, який 
забезпечує досягнення нею стану гомеостазу 
(динамічної рівноваги).

Здатність системи повертатися до рівно-
важного стану прямо пов’язана з її стійкістю, 
тобто здатністю протистояти зовнішньому 
деструктивному впливу та зберігати свою 
структуру і функції в умовах зміни зовніш-
нього середовища. Власне, внутрішня рівно-
вага системи (збалансованість елементів) та 
зовнішня (збалансованість системи і середо-
вища) є одним із найдосконаліших механізмів 
самозбереження системи. 

Прагнення системи до самозбереження та 
самовдосконалення (згідно з організаційними 
законами самозбереження та саморозвитку) 
дає змогу вирішувати і найважливішу про-
блему виживання системи в сучасних динаміч-
них, «агресивних» умовах – адаптацію, тому 
особливий інтерес представляють такі кате-
горії, як «рівновага» та «стійкість системи», 
оскільки серед захисних механізмів системи, 
які забезпечують її стійкість – інерційність 
системи та спроможність до адаптації, тобто 
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«спроможність пристосовуватись до умов, які 
змінюються, в певних межах» [10, с. 155].

Управління складними системами сьогодні 
ускладнюється тим, що функціонування такого 
роду систем здійснюється в умовах постійних 
змін внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Отже, завдання управління полягає в тому, щоб 
найбільше впливати на ці зміни, що досягається 
за рахунок своєчасної й ефективної перебудови 
структури системи відповідно до нових умов.

Висновки з цього дослідження. Імпле-
ментація нових енергетичних стандартів в 
Україні (Директиви 2009/73/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради стосовно спільних пра-
вил для внутрішнього ринку природного газу 
та Регламенту ЄС № 715/2009 Європейського 
Парламенту та Ради про умови доступу до 
мереж постачання природного газу) можлива 
за певних умов, серед яких – розробка та впро-
вадження комплексу заходів реструктуризації 
державного нафтогазового комплексу у відпо-
відності до обраної моделі відокремлення.

Оцінюючи процес реформ у газовому сек-
торі України, слід, на жаль, констатувати, що 
незважаючи на необхідні кроки, зокрема з 
реорганізації дочірніх компаній НАК «Нафто-
газ України», робота профільних міністерств і 
відомств, відповідальних за приведення енер-

гетичного законодавства України відповідно 
до європейських, містить значну кількість про-
блем і недоліків, зазвичай має конфліктний та 
безсистемний характер. 

Успішне здійснення реформ в енергосекторі 
на рівні сучасних вимог без застосування тео-
рії систем та системного аналізу вбачається 
неможливим. Система управління повинна 
бути за ступенем різноманітності адекватна 
обсягу управління. Стосовно організаційних 
систем це означає необхідність використання 
при розв’язанні завдань управління, зокрема 
економічною безпекою, комплексу сучасних 
методів управління, які відповідатимуть рівню 
складності задач.

Розглянуті характеристики системи є важли-
вими методологічними джерелами для застосу-
вання методів пізнання організаційних систем у 
цілому та дослідження систем економічної без-
пеки нафтогазових підприємств зокрема.

Проте слід також розуміти, що ігнорування 
принципу системності в будь-яких процесах 
реформування незмінно призводить до кризи як 
керованої, так і керуючої систем менеджменту, 
що породжує управлінський хаос здійснення 
реструктуризації вітчизняного нафтогазового 
комплексу та призводить до реальних загроз 
національній та енергетичній безпеці України.
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У статті досліджено значення вітчизняного агропромислового комплексу у формуванні національної про-
довольчої безпеки. Охарактеризовано переваги застосування біотехнологій у сільському господарстві. Об-
ґрунтовано розвиток біотехнологій у міжнародній політиці США та визначено перспективи їх упровадження 
вітчизняними товаровиробниками. 
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Пилипенко Е.А. ВНЕДРЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
В статье исследовано значение отечественного агропромышленного комплекса в формировании наци-

ональной продовольственной безопасности. Охарактеризованы преимущества применения биотехнологий 
в сельском хозяйстве. Обосновано развитие биотехнологий в международной политике США и определены 
перспективы их внедрения отечественными товаропроизводителями.
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Pylypenko K.A. THE INTRODUCTION OF BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE: INTERNATIONAL 
EXPERIENCE 

Investigated the value of domestic agricultural sector in the formulation of national food security. The characteristic 
advantages of the use of biotechnology in agriculture. Grounded development of biotechnology in U.S. foreign policy 
and the prospects for its implementation by domestic producers.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобальна продовольча безпека зале-
жить як від величини урожаю, обумовленого 
кліматичним чинником, так і від методів дер-
жавного регулювання аграрних ринків та екс-
порту. Україна на власному досвіді дізналася, 
як непередбачуване запровадження експорт-
них обмежень підриває довіру країн-імпорте-
рів, тим більше що несприятливі погодні умови 
в нашому регіоні можуть співпадати з такими ж 
негараздами в інших частинах світу. Впродовж 
останніх років Україна посідає одне з провідних 
місць серед країн – виробників та експортерів 
зернових культур. Наша країна міцно закріпи-
лася у п'ятірці найбільших експортерів кукуру-
дзи та ячменю і в десятці найбільших експор-
терів пшениці. Ці чинники вже не перший рік 
приваблюють до нашої країни імпортерів та 
виробників зернових. Проте різке зростання 
цін на продовольство у світі в поєднанні з існу-
ючими в низці країн, що розвиваються, пробле-
мами постачання продовольством загрожують 
глобальній продовольчій безпеці.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню загроз, що сприяють виник-
ненню проблеми нестачі продовольства на 
глобальному рівні, приділено чимало уваги. 
Зокрема, їх досліджували такі іноземні вчені, 
як Дж. Алстрон, К. Джейлі, С. Карр, А. Крет-
тігер, А. Володін, В. Кашин, А. Магомедов, 
А. Мерзлов, Н. Стуканова та ін. Серед вітчиз-
няних учених значну увагу у своїх наукових 
працях приділяли О. Білорус, В. Власов, 
М. Дем'яненко, В. Збарський, В. Месель-Весе-
ляк, Ю. Нестерчук, Т. Олійник, Б. Пасхавер, 
П. Саблук, О. Шпичак та ін.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження полягає 
в обґрунтуванні значення розвитку агропро-
мислового комплексу під час формування 
національної продовольчої безпеки та конку-
рентних переваг вітчизняної економіки на сві-
товому ринку шляхом упровадження біотехно-
логій у сільське господарство.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В ідеальних умовах сільське, лісове 
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та рибне господарства можуть забезпечити 
повноцінним харчуванням усіх і генерувати 
адекватний рівень доходу, підтримуючи при 
цьому інтереси людей у контексті розвитку 
сільського господарства і заходів по захисту 
навколишнього середовища.

Але наразі наші угіддя, запаси прісної води, 
океани, ліси і біологічне різноманіття стрім-
кими темпами виснажуються і швидко дегра-
дують. Причиною цього є зміна клімату, яка 
чинить усе більш потужний тиск на ресурси, 
від яких ми залежимо. І якщо ми хочемо наго-
дувати 925 млн. голодуючих сьогодні, а також 
очікуємо до 2050 р. додаткові 2 млрд. осіб, у 
глобальну систему виробництва продоволь-
ства і розвитку сільського господарства необ-
хідно вносити кардинальні зміни [2, с. 86].

Із різних і непростих причин підвищення 
продуктивності сільськогосподарського вироб-
ництва відбулося не в усіх країнах, що роз-
виваються. Швидше навпаки, спроможність 
деяких із найвідсталіших в економічному від-
ношенні країн виробляти достатню кількість 
продовольства сьогодні навіть зменшилася. 
З економічної точки зору причини полягають 
у недостатності інвестицій у нові сільськогос-
подарські технології та менеджмент. Часто 
відставання породжувалося недостатньою 
увагою до проблеми та обмеженістю капітало-
вкладень у наукові дослідження, спрямовані 
на розробку ефективних, орієнтованих на кон-
кретну місцевість стратегій і технологій.

Сьогодні сектор виробництва продуктів хар-
чування і сільське господарство мають вирі-
шальне значення для екологізації економіки, 
будучи найбільшим сектором, який забезпе-
чує засобами до існування 40,0% населення 
Земної кулі. Дрібні фермери, більша частина 
яких все ще працює на ділянках, зрошуваних 
за рахунок дощових опадів, забезпечують до 
80,0% продовольства в країнах, що розвива-
ються, тому інвестиції в підвищення їх про-
дуктивності є важливим способом для збіль-
шення виробництва продуктів харчування  
[3, с. 15–22].

Із 1900-х років із фермерських полів зникли 
близько 75,0% різних сільськогосподарських 
культур [4, с. 120]. Більш раціональний підхід 
до використання біорізноманіття в сільському 
господарстві може сприяти подальшій дивер-
сифікації нашого харчування, розширенню 
асортименту засобів до існування для сіль-
ських громад і розвитку більш гнучких і стійких 
систем землеробства.

Наука і технологія в XX ст. обумовили рево-
люційні зрушення в сільському господарстві 

багатьох країн світу. Це прогрес у біотехноло-
гії, який може бути використаний на користь 
усього людства, особливо країн, що розвива-
ються.

Підвищення врожайності та культивування 
потрібних властивостей у рослин і тварин 
здавна були головними завданнями сільсько-
господарської науки. Сьогодні ці завдання 
залишаються актуальними для біотехнології, 
яка може стати важливим засобом боротьби з 
голодом і забезпечення людства продуктами 
харчування, водночас зменшуючи негативний 
вплив сільського господарства на довкілля.

За умов підтримки та вмілого державного 
регулювання біотехнологія здатна виявити 
свій величезний потенціал у створенні сортів 
сільськогосподарських культур, спроможних 
витримувати екстремальні кліматичні умови, 
протистояти хворобам і шкідникам, потре-
бувати меншої кількості хімічних добрив і 
засобів захисту рослин і водночас мати вищі 
поживні якості. У ході проведених досліджень 
нами визначено переваги біотехнологій у 
сільському господарстві, які розглянуті в різ-
них джерелах інформації та різних науковців 
(табл. 1). Майже всі рослини слід вважати 
генетично модифікованими. Генетична моди-
фікація відбувається кожного разу, коли рос-
лина як представник певного виду дає потом-
ство. Її нащадки є не копією батьківського чи 
материнського організму, а комбінацією обох. 

Протягом століть люди культивували і схре-
щували рослини з метою виведення сортів зі 
специфічними, бажаними характеристиками. 
Так, наприклад, кукурудза в тому вигляді, в 
якому вона знайома нам сьогодні, лише від-
далено нагадує свого предка теосінте, або 
Zea mexicana, – високий злак, що випускає 
початки завдовжки з палець, на яких розташо-
вані в один рядок кілька зерняток [3, с. 15–22]. 
Кукурудзу, вирощувану сьогодні, культиву-
вали протягом багатьох років, перш ніж вона 
стала харчовою культурою з властивостями, 
що істотно відрізняють сучасну рослину від 
її попередників. У процесі схрещування рос-
лин із метою одержання гібридів відбувається 
рекомбінація мільйонів генів. Науковцям 
доводиться відбирати і повторно схрещувати 
одержані рослини іноді протягом кількох років, 
аби отримати екземпляри з якомога більшою 
кількістю позитивних якостей і з мінімальною 
кількістю негативних.

Сучасні біотехнології є засобами, що дають 
ученим змогу відбирати окремі гени, які відпо-
відають за формування бажаних властивос-
тей, упроваджувати їх у рослинну клітину і 
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вирощувати рослину з заданими характерис-
тиками. У багатьох аспектах це не що інше, як 
високотехнологічна версія традиційної селек-
ції. Цей набагато ефективніший процес допо-
магає уникнути рекомбінації мільйонів генів, 
яка може призвести до формування у гібридів 
небажаних властивостей. Біотехнології виріз-
няються ще й тим, що дають змогу інкорпору-
вати в клітину одного виду гени, запозичені з 
клітини іншого виду, що неможливо здійснити 
засобами традиційної селекції. Це робить біо-

технології надзвичайно потужним і корисним 
знаряддям для фахівців, які займаються ство-
ренням нових сортів рослин.

Слід також зазначити, що врожаїв, котрі 
ми маємо сьогодні, не було б без активного 
втручання людини, тобто без селекційної 
роботи, застосування добрив, зрошування 
чи використання сучасної сільськогосподар-
ської техніки та обладнання. Якби людина 
не культивувала кукурудзу протягом бага-
тьох років, замість сучасних сортів цієї рос-

Таблиця 1
Розвиток біотехнологій у міжнародній політиці США

Значення біотехнологій у 
сільському господарстві різними 

науковцями
Характеристика

А. Ларсон, помічник державного 
секретаря з питань економіки, бізнесу 
та сільського господарства

Науково обґрунтовані правила застосування біотех-
нологій у сільському господарстві роблять вагомий 
внесок у розвиток вільної торгівлі безпечною біо-
технологічною продукцією, а також у розширення 
сфери практичного застосування здобутків біотех-
нології задля забезпечення економічного розвитку. 
Біотехнології – одні з найперспективніших сучасних 
здобутків, вони надто важливі для майбутнього, щоб 
ними знехтувати.

Дж.Б. Пенн, помічник міністра 
сільського господарства з питань 
фермерських господарств і 
міжнародної сільськогосподарської 
політики

Біотехнології мають у собі потенціал, який відіграва-
тиме важливу роль у підвищенні ефективності сіль-
ського господарства в країнах, що розвиваються. 
Вони мажуть допомогти задовольнити потребу у 
продуктах харчування, збільшити доходи населення 
та зберегти навколишнє середовище для покоління, 
яке прийде. 

Л.М. Крофорд, заступник голови 
Адміністрації СІЛА з продовольства та 
ліків

Біоінженерія має відчутні переваги перед тради-
ційною селекцією, оскільки значно зменшує ризик 
появи у гібридів негативних характеристик.

Посол Т.П. Голл, місія США в 
Агентстві з проблем продовольства та 
сільського господарства Організації 
Об'єднаних Націй

Країни, яким загрожує масовий голод, повинні мати 
на увазі, що відмова від продовольчої допомоги з 
компонентами біотехнологічного походження може 
обернутися негайними і тяжкими наслідками.

Б. Чессі, професор і виконавчий 
директор Центру біотехнологій 
університету штату Іллінойс в Урбані-
Шемпейні

Біотехнологія має потенціал, здатний забезпечити їй 
ключову роль у зменшенні масштабів глобального 
голоду.

А.М. Шелтон, професор ентомології, 
Корнеллський університет / 
Сільськогосподарська дослідна 
станція штату Нью-Йорк

На молекулярному рівні різні організми є дуже 
подібними. Саме ця подібність дає змогу успішно 
переносити потрібні нам гени між організмами, що 
робить генну інженерію набагато потужнішою за 
традиційну селекцію, і підвищити врожайність, вод-
ночас сприяючи впровадженню екологічно чистих 
методів виробництва.

Т.Д. Етертон, почесний професор 
кафедри кормів Університету штату 
Пенсільванія

Доведено, що корми, створені за допомогою біотех-
нології, підвищують продуктивність тваринництва, 
зменшують кількість відходів і токсичних речовин, 
які можуть викликати захворювання у тварин. Гене-
тично модифіковані корми можуть також поліпшити 
якість ґрунтів і води завдяки зниженню вмісту фос-
фору та азоту в продуктах життєдіяльності тварин.

Джерело: згруповано автором за даними [1]
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лини ми й досі мали б теосінте [4, с. 208]. Те 
саме стосується і пшениці, томатів, картоплі, 
кавунів і будь-якої іншої сільськогосподар-
ської культури, яку ми бачимо сьогодні на 
прилавках супермаркетів. Отже, біотехно-
логії – це всього лише модернізоване додат-
кове знаряддя, що з'явилося у довгій історії 
селекції та сільського господарства.

Якщо перше «покоління» продукції біо-
технологічного походження привертало до 
себе увагу фермерів завдяки високій еконо-
мічній ефективності її вирощування, то сьо-
годні на перший план усе активніше почи-
нають виходити такі аспекти, як безпечність 
продукції та екологічність сільськогосподар-
ського виробництва.

Фермери засвідчили своє визнання сор-
тів, одержаних за допомогою біотехнологій, 
небувалими темпами їхнього впровадження. 
Згідно з даними Міністерства сільського гос-
подарства США, у Сполучених Штатах ще в 
2003 р. біотехнологічними (БТ) сортами було 
зайнято 80,0% площ, засіяних соєю, 38,0% – 
кукурудзою, та 70,0% – бавовником. Сполу-
чені Штати – не єдина держава, де має місце 
ця сільськогосподарська еволюція. Інтенсив-
ність упровадження біотехнологій в інших кра-
їнах, де їх було схвалено, зокрема в Аргентині, 
Канаді та Китаї, є приблизно такою ж високою. 
Як свідчать результати Національного центру 
проблем харчування та сільськогосподарської 
політики у Вашингтоні (округ Колумбія), аме-
риканські фермери відчули користь від біотех-
нології завдяки впровадженню [1, с. 865–878]:

1) біотехнологічного сорту сої «Раун-
дап Реді» (скорочення витрат гербіцидів на 
28,7 млн. фунтів (13018,3 т) за рік; зменшення 
вартості продукції на 1,1 млрд. доларів за рік);

2) БТ-бавовнику (скорочення витрат інсек-
тицидів на 1,9 млн. фунтів (861,8 т) за рік; зрос-
тання обсягів виробництва на 185 млн. фунтів 
(83,916 т) за рік;

3) БТ-сортів кукурудзи (скорочення витрат 
інсектицидів більше як на 16 млн. фунтів 
(7257,6 т) за рік; зростання валового збору 
зерна на 3,5 млрд. фунтів (1587600 т) за рік;

4) БТ-папайї (завдяки впровадженню 
сорту, стійкого до спустошливого ураження 
вірусом кільцеподібної плямистості, скоро-
чення витрат на виробництво цієї культури на 
Гавайях у 1998 р. становило 17 млн. доларів.

Наведені нами результати однаковою 
мірою свідчать як про дуже істотне скорочення 
застосування пестицидів з одночасним змен-
шенням негативного впливу на довкілля, так і 
про різке підвищення продуктивності і скоро-

чення витрат виробництва. Незважаючи на те 
що здобутки, одержані за допомогою біотех-
нологій, у кожному господарстві різні, загаль-
ний економічний ефект від їх упровадження 
залишається очевидним. Його відчувають не 
лише фермери, а й навколишнє середовище 
та споживачі.

Зменшення залежності БТ-сортів від 
хімічних засобів захисту рослин призводить 
до зменшення ступеню забруднення води. 
Скорочення використання отрутохімікатів 
супроводжується підвищенням рівня без-
пеки водопостачання та поліпшенням якості 
питної води, а також оздоровленням природ-
ного середовища. Підвищення врожайності 
завдяки впровадженню БТ-сортів сільськогос-
подарських культур зменшує навантаження 
на земельні ресурси, запобігає подальшому 
вторгненню в уразливі екосистеми та сприяє 
збереженню дикої природи.

Вирощування БТ-культур супроводжується 
меншими енерговитратами, оскільки обробку 
хімічними засобами захисту рослин прово-
дять рідше. Заощадження пального призво-
дить до скорочення викидів в атмосферу вуг-
лецевих сполук, зокрема диоксиду вуглецю 
(СО2). Використання сортів, стійких до гербі-
цидів, дає змогу запроваджувати нові техно-
логії обробітку землі, що зменшують ерозію 
ґрунтів, особливо безорне рільництво.

Сучасні дослідження дадуть змогу ство-
рити сільськогосподарські культури, стійкі до 
різних видів екологічного навантаження, таких 
як посуха, різкі коливання температур і засо-
лювання ґрунтів. Учені з багатьох країн світу 
вивчають також «друге покоління» біотехно-
логічних продуктів, тобто таких, що мають 
покращенні споживчі властивості, зокрема під-
вищену поживність. Багато хто чув про «золо-
тий рис» зі збільшеним вмістом бета-каро-
тину – речовини, що відіграє важливу роль у 
синтезі вітаміну А. Індійські вчені працюють 
над виведенням БТ-сорту картоплі з підвище-
ним вмістом протеїну. Рослини здатні продуку-
вати і вакцини, а це могло б відкрити шлях до 
медицини, яка не вимагатиме значних витрат 
для підтримки своєї інфраструктури. Це лише 
кілька з багатьох прикладів того, як передові 
наукові дослідження можуть поглибити зміни, 
які ми сьогодні спостерігаємо у сфері вироб-
ництва продуктів харчування. Можливості 
величезні.

Згідно з прогнозами відносно чисельності 
населення світу, через 10 років потрібно буде 
нагодувати на 800–900 млн. осіб більше, ніж 
сьогодні, а до 2020 р. ця цифра зросте до  
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1–2 млрд., тобто зрівняється з нинішньою кіль-
кістю мешканців Африки та Південної Аме-
рики, взятих разом. Такі перспективи є цілком 
реальними, адже сьогодні майже кожний сьо-
мий мешканець планети страждає від хроніч-
ного голоду [4, с. 170]. Це особливо негативно 
позначається на дитячому населенні: кожна 
третя дитина на планеті недоїдає і кожні п'ять 
секунд одна дитина помирає від голоду.

Самі лише біотехнології не здатні нагоду-
вати завтрашній світ. Проте ці надзвичайно 
перспективні технології у поєднанні з полі-
тичними та економічними реформами можуть 
підвищити продуктивність сільського госпо-
дарства в країнах, що розвиваються. Вони 
також допоможуть забезпечити дешевшими 
продуктами харчування людей із низькою пла-
тоспроможністю. Впровадження такої корис-
ної технології у країнах, що розвиваються, 
без перебільшення, може мати далекосяжні 
наслідки.

Щорічне зростання врожайності і продук-
тивності тваринництва в Африці на 3–4% 
збільшило б доходи на душу населення 
майже втричі і зменшило б кількість дітей, які 
потерпають від недоїдання, на 40%. Підви-
щення продуктивності сільськогосподарського 
виробництва стимулювало б економічне зрос-
тання і розширило б можливості для торгівлі, 
що супроводжувалося б створенням нових 
високооплачуваних робочих місць і позитив-
ними зрушеннями у сферах охорони здоров'я 
та освіти [4, с. 216].

У країнах, що розвиваються, споживачі 
витрачають на харчі значну частку своїх дохо-
дів, проте її можна було б скоротити завдяки 
ефективнішій системі виробництва продо-
вольчих товарів, що заощадило б кошти гро-
мадян для інших цілей і підвищило б якість 
їхнього життя.

Найкритичнішими регіонами світу, які конче 
потребують економічного добробуту і стабіль-
ності, є країни, що розвиваються. Ефектив-
ність сільського господарства у цих країнах 
повинна підвищуватися більш високими тем-
пами, аби задовольнити потребу в продуктах 
харчування, збільшити доходи населення та 
зберегти навколишнє середовище для при-
йдешніх поколінь. Біотехнології мають у собі 
потенціал, який відіграватиме важливу роль у 
досягненні цієї мети.

Очевидною стає необхідність створення 
сортів сільськогосподарських культур і роз-
робки стратегій менеджменту, які були б зна-
чно продуктивнішими в цих умовах. Одне з 
перших місць серед пріоритетів посідає виве-

дення нових високоврожайних сортів, які б 
мали покращені агрономічні властивості, були 
б стійкими до захворювань і шкідників, а також 
здатними протистояти несприятливим умовам 
навколишнього середовища, зокрема посу-
хам, високим температурам і засолюваності 
ґрунтів. Великі надії покладаються на біо-
фортифікацію – досить привабливу методику 
підвищення вмісту вітамінів і мікроелементів 
у сільськогосподарських культурах, завдяки 
якій можна підвищити їхні поживні якості.

Успіхи молекулярної біології та генетики 
істотно розширили можливості селекціонерів 
по формуванню у рослин нових властивостей. 
Комерційне застосування сільськогосподар-
ської біотехнології вже дало змогу одержати 
такі БТ-кукурудзу, рис, картоплю, бавовник і 
солодку кукурудзу, що не вражаються шкідни-
ками, папайю, гарбузи і картоплю, нечутливі 
до вірусів, а також стійкі до гербіцидів сорти 
пшениці, кукурудзи, цукрової тростини, рису, 
цибулі та буряка, які дають змогу ефектив-
ніше боротися з бур'янами.

Поступово нагромаджується досвід, який 
свідчить про високу продуктивність одержа-
них за допомогою біотехнології сортів та зна-
чну економічну ефективність вирощування їх 
у фермерських господарствах. Уже встанов-
лено, що їхнє впровадження супроводжується 
істотним заощадженням коштів на оплату 
праці, енергоносіїв та хімічних засобів захисту 
рослин. Ці сорти виявилися нешкідливими і 
для навколишнього середовища, особливо з 
огляду на підтримання біологічного різнома-
ніття, зниження вмісту отрутохімікатів у ґрунті 
і воді та мінімізацію контакту з ними сільсько-
господарських працівників і споживачів.

Міжнародна спільнота починає приходити 
до єдиної думки щодо наукового та норматив-
ного визнання продукції, одержаної за допо-
могою біотехнології, безпечною для вживання 
в їжу людьми і згодовування тваринам, спри-
ятливою для навколишнього середовища. Ці 
та інші перспективні технології спрямовані на 
підвищення поживних якостей і врожайності 
основних для Африканського континенту куль-
тур: бананів, маніоки, кукурудзи, олійних куль-
тур, арахісу, картоплі, рису, проса, сої, солодкої 
картоплі та пшениці. Картопля і солодка кар-
топля з підвищеним вмістом протеїнів, збага-
чені каротином рис і насіння олійних культур 
створюють перспективи поліпшення поживних 
якостей продуктів харчування. Таким чином, 
сільськогосподарська біотехнологія з часом 
зможе відіграти ключову роль у підвищенні про-
дуктивності сільського господарства та змен-
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шенні його негативного впливу на довкілля, 
що дасть змогу одержувати стабільні врожаї і 
створити передумови продовольчої безпеки у 
багатьох регіонах світу. 

Нерозумно було б стверджувати, що самі 
лише сільськогосподарські біотехнології вирі-
шать продовольчу проблему для світу, проте 
так само нерозумно було б наполягати, що 
продовольчу кризу можна бути подолати без 
них. Протягом останніх років відбулися істотні 
зрушення в організації наукових досліджень 
у галузі сільського господарства, спрямова-
них на підвищення продовольчої безпеки. 
Сьогодні визнано, що ці дослідження мають 
проводитися на місцевому, національному та 
регіональному рівнях, аби успішно вирішувати 
специфічні завдання, що стоять перед сіль-
ськогосподарською галуззю, та розробляти 
нові сорти, які відповідають місцевим умовам 
і практиці. 

Ці зрушення значною мірою стосуються 
використання і розширення можливостей міс-
цевої наукової та сільськогосподарської інф-
раструктури, капіталу та людських ресурсів 
у напрямі співробітництва з міжнародними 
науковими та фінансовими установами. І хоча 
шлях визначено досить чітко і вже тепер є 
чимало прикладів успішного міжнародного 
партнерства, фінансування подібної діяль-
ності фінансовими установами ще далеке від 
того, при якому можна було розраховувати на 
досягнення глобальної продовольчої безпеки 
протягом найближчих десятиліть.

Висновки з цього дослідження. На ран-
ніх етапах свого розвитку нечисленне люд-
ство не могло породити жодної глобальної 

проблеми, тобто проблеми, яка б торкалася 
будь-якої людини в будь-якому куточку Землі. 
Внаслідок заселення людством майже всього 
суходолу та небачених доти масштабів гос-
подарського освоєння довкілля почали вини-
кати і дедалі загострюватися глобальні про-
блеми. Кожна з них і особливо всі вони разом 
здатні спричинити знищення всього живого на 
нашій планеті. Нагодувати населення світу, 
що у 2050 р. налічуватиме 9 млрд. осіб, наразі 
вважається одним із найважливіших завдань 
нашого часу. Зростання чисельності насе-
лення, а також збільшення споживання про-
дуктів харчування в результаті економічного 
зростання вимагають глобального виробни-
цтва продовольства на 70,0% вище, ніж сьо-
годні. Цей грізний ріст виробництва повинен 
бути досягнутий без виснаження природних 
ресурсів: слід уникати збільшення сільгос-
пугідь, оскільки зміни у землекористуванні 
викликають глобальне потепління, а викорис-
тання свіжої води для сільського господарства 
вже конфліктує з іншими видами її викорис-
тання. Ми погоджуємося з думкою експертів 
Продовольчої та сільськогосподарської орга-
нізації, що лише Україна, Росія, Канада та дея-
кою мірою Бразилія мають можливості щодо 
значного нарощування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції без нане-
сення шкоди довкіллю. В інших країнах світу 
такі можливості вже використані повністю або 
ж майже повністю. Тому продукція українських 
земель завжди користуватиметься попитом, 
без огляду на будь-які кризи, що не можна 
сказати, на жаль, про більшість товарів інших 
галузей, орієнтованих на експорт.
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У статті узагальнено теоретико-методологічні аспекти оцінки діяльності транспортного комплексу в нових 
умовах господарювання. Визначено методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу. Представ-
лено систему показників роботи транспортного комплексу.

Ключові слова: транспортний комплекс, методичні підходи, система управління, екологічні показники.

Пишенин И.К. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТ-
НОГО КОМПЛЕКСА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье представлены теоретико-методологические аспекты оценки деятельности транспортного комп-
лекса в новых условиях работы. Определены методические подходы к оценке природно-ресурсного потенци-
ала. Представлена система показателей работы транспортного комплекса.

Ключевые слова: транспортный комплекс, методические подходы, система управления, экологические 
показатели.

Pishenin I.K. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS EVALUATION OF TRANSPORT SECTOR 
IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS

The article presents the theoretical methodological aspects of the assessment of the transport complex activity in 
the new conditions. The methodical approaches to the assessment of natural resource potential. Presented system 
performance of the transport complex.

Keywords: transport complex, methodical approaches, management system, environmental performance.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Соціальний вектор економічного 
розвитку нашої країни потребує розробки і 
впровадження нових методів управлінської 
діяльності в усіх сферах економічної діяль-
ності в напрямі підвищення національної без-
пеки. У цьому зв’язку актуальною проблемою 
є розробка теоретико-методологічних аспектів 
оцінки діяльності транспортного комплексу в 
нових умовах господарювання України, визна-
чення основних напрямів формування тран-
спортного комплексу.

Транспортний комплекс, інтегруючи всі 
фактори в єдину компактну виробничу сис-
тему, досі зберігає галузеву сегментацію, 
економічну ефективність, незабезпечення 
належної безпеки людей і довкілля. Не сфор-
мовані методологічні підходи до формування 
механізму управління інтегрованими про-
цесами транспортного комплексу в умовах 
зростання нестабільності зовнішнього серед-
овища.

Дана проблема передусім потребує погли-
блення методології формування соціально-
економічної політики в контексті розвитку 

транспортного комплексу і підвищення без-
пеки його діяльності.

Аналіз останніх досліджень у публіка-
цій. Різні аспекти проблеми економіко-еколо-
гічної безпеки знайшли висвітлення в роботах 
Балацького О.Ф., Барановського В.А., Бистря-
кова І.К., Буркінського Б.М., Веклич О.О., 
Волошина С.М., Галушкіної Т.П., Гера-
симчук З.В., Гродзинського М.Д., Данили-
шина Б.М., Добряка Д.С., Долішнього М.І., 
Качинського А.Б., Кравціва В.С., Коваля Я.В., 
Мельник Л.Г., Мішеніна Є.В., Міщенко В.С., 
Новаковського Л.Я., Олійника Я.Б., Паламар-
чука М.М., Реймерса М.Ф., Степанова В.М., 
Степаненко А.В., Ступеня М.Г., Трегоб-
чука В.М., Харічкова С.К., Хачатурова В.С., 
Хлобистова Є.В., Хвесика М.А., Шевчук В.Я., 
Федорищевої А.М.; радіоекологічної без-
пеки – у роботах Гудими О.М., Кузьміна І.І., 
Сидорова М.А., Мойсеєва А.А., Іванова В.І., 
Тітаевої Н.О. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак невирішеними 
або фрагментарно висвітленими є питання 
вдосконалення розвитку та системної органі-
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зації транспортного комплексу, формування 
системи екологічної безпеки, регулювання 
та управління цими процесами. Це зумовлює 
доцільність обґрунтування теоретико-мето-
дологічних і практичних основ раціоналіза-
ції функціонування підсистем транспортного 
комплексу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Важливою складовою частиною 
дослідження процесів формування та роз-
витку транспортного комплексу в напрямі 
підвищення його безпеки є обґрунтування 
методичних підходів до оцінки його функціо-
нування. Враховуючи складність та поліструк-
турну побудову транспортного комплексу, 
варто розглянути підходи до визначення 
ефективності функціонування його основних 
складових елементів, зокрема ресурсного 
потенціалу та конкретного виробництва тран-
спортної послуги.

Проблема природно-ресурсного потен-
ціалу транспортного комплексу має два 
аспекти: глобальний і національний. На 
сучасному етапі розвитку світового господар-
ства з його глобальними проблемами інфор-
матики, нових технологій і екології ресурсний 
потенціал отримав широкий аспект унаслідок 
розширення спектру його застосування. Так, 
прогнозоване до 2020 р. зростання чисель-
ності населення до 10 млрд. осіб різко збіль-
шить потреби в транспортних ресурсах та 
мінеральній сировині. Водночас національний 
аспект природно-ресурсного потенціалу поля-
гає в тому, що Україна, маючи досить розга-
лужену транспортну компонентну структуру, 
самостійно не забезпечує власні потреби в 
низці стратегічних компонентів, що значною 
мірою впливає на її економічну безпеку.

Загалом, поняття «природно-ресурсний 
потенціал» охоплює досить широке коло 
об'єктів, які розглядають як тіла і сили при-
роди, що можуть, прямо або опосередковано, 
бути використані для задоволення потреб 
людей. Під природно-ресурсним потенціалом 
розуміють сукупність природних ресурсів і 
природних умов, які знаходяться в певних гео-
графічних межах, що забезпечують задово-
лення економічних, екологічних, соціальних, 
культурно-оздоровчих та естетичних потреб 
людини і суспільства [1, c. 87]. Із розширен-
ням технологічних можливостей освоєння 
нових видів енергії до складу природних умов 
і ресурсів будуть віднесені й ті, що на сьо-
годні використовуються у незначних масшта-
бах. У даній статті ми зосередились на оцінці 
найбільш розповсюджених компонентів, що і 

надалі будуть відігравати значну роль у роз-
витку транспортного комплексу.

Попередньо узагальнимо наявні в сучасній 
українській науковій літературі методичні під-
ходи до оцінки природно-ресурсного потенці-
алу, які можна класифікувати за такими гру-
пами [2, c. 18–19 ]:

- затратний підхід полягає в оцінці при-
родних ресурсів за величиною затрат на їх 
використання;

- результативний підхід полягає в еконо-
мічній оцінці лише тих елементів природно-
ресурсного потенціалу, які приносять дохід;

- затратно-ресурсний підхід полягає в 
поєднанні затрат на його освоєння та дохід від 
використання;

- рентний підхід може бути описаний 
таким положенням: при рентних оцінках 
ресурс, використання якого приносить біль-
ший дохід при однакових затратах, одержує 
більшу вартість;

- відтворювальний підхід полягає в тому, 
що сукупність утворюючих природних ресур-
сів на визначеній території та стан навколиш-
нього середовища, наближені до природного 
(заданого) рівня, розглядається як деякий 
стандарт, відправний рівень. 

Кожен із цих методичних підходів може бути 
застосований для дослідження транспортного 
комплексу в певній заданій площині з однора-
зовою оцінкою ситуації.

Питання оцінки стану об'єктів транспорт-
ного комплексу є складним завданням, 
оскільки комплекс як окрема система в літе-
ратурі не виділяється, тому першочерговим 
завданням є чітке визначення тих видів діяль-
ності транспорту, які відносяться до тран-
спортного комплексу, так як органи державної 
статистики ведуть облік лише відповідно до 
окремих складових елементів [3, c. 29].

Сам процес узагальненої оцінки, на нашу 
думку, можливо здійснювати за системою 
показників, які можна згрупувати у декілька 
груп.

І. Структурні:
- кількість транспортних підприємств по 

кожному напряму діяльності транспортного 
комплексу;

- динаміка кількості транспортних підпри-
ємств;

- співвідношення (пропорції) між видами 
економічної діяльності;

- співвідношення (пропорції) між вели-
кими, середніми та малими транспортними 
підприємствами.

ІІ. Виробничі (результативні):
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- обсяги наданих послуг транспортними 
підприємствами комплексу;

- динаміка обсягів транспортних послуг;
- співвідношення (пропорції) між загаль-

ним обсягом реалізації послуг;
- співвідношення (пропорції) між реаліза-

цією транспортних послуг підприємствами різ-
них форм власності;

- співвідношення (пропорції) між реаліза-
цією транспортних послуг великими, серед-
німи та малими транспортними підприєм-
ствами.

ІІІ. Специфічні:
- масштаб ресурсної бази комплексу;
- співвідношення основних складових 

частин транспортного комплексу;
- обсяги відходів, одержаних у результаті 

діяльності транспортного комплексу;
- види транспортних відходів;
- ступінь впливу діяльності транспортних 

підприємств.
IV. Виробничо-технічні:
- вартість основних засобів транспортних 

підприємств, віднесених до транспортного 
комплексу;

- структура основних засобів транспорт-
них підприємств;

- динаміка вартості основних засобів за 
видами діяльності в комплексі;

- динаміка надходження основних засобів 
транспортних підприємств за видами еконо-
мічної діяльності;

- динаміка вибуття основних транспорт-
них підприємств по складовим частинам тран-
спортного комплексу;

- амортизація (знос) основних засобів 
за видами діяльності в транспортному комп-
лексі.

V. Кадрові:
- кількість зайнятих на транспортних під-

приємствах, віднесених до транспортного 
комплексу;

- співвідношення (пропорції) між кількістю 
зайнятих на підприємствах окремих компо-
нентів комплексу;

- співвідношення (пропорції) між кількістю 
зайнятих на великих, середніх та малих тран-
спортних підприємствах.

VI. Фінансові:
- прибуток (збиток) підприємств, віднесе-

них до транспортного комплексу;
- співвідношення (пропорції) між прибут-

ковістю (збитковістю) транспортних підпри-
ємств між галузями комплексу;

- динаміка прибутку (збитку) транспорт-
них підприємств;

- рентабельність підприємств транспорт-
ного комплексу за видами діяльності;

- кількість збиткових (прибуткових) під-
приємств транспортного комплексу по осно-
вним його компонентам.

VІI. Інвестиційно-інноваційні:
- обсяги інвестицій в основний капітал 

на транспортних підприємствах та установах 
транспортного комплексу;

- співвідношення (пропорції) між джере-
лами інвестицій в основний капітал;

- динаміка інвестицій в основний капітал 
по основним складовим частинам транспорт-
ного комплексу;

- динаміка інноваційних витрат діяльності 
транспортного комплексу;

- динаміка впровадження прогресивних 
технологічних процесів та освоєння виробни-
цтва нових видів транспортних послуг;

- динаміка обсягів інноваційних заходів по 
основним складовим частинам транспортного 
комплексу.

У процесі аналізу та оцінки техніко-еконо-
мічного стану об'єктів транспортного комп-
лексу слід приймати до уваги наявність його 
специфічних особливостей. До таких спе-
цифічних особливостей слід віднести низку 
відносних показників діяльності підприємств 
транспортного комплексу, за допомогою яких 
оцінюється стан та вплив його на навколишнє 
середовище та здоров’я населення. Окремо 
визначаються показники, які характеризують 
регіональну диференціацію розташування 
транспортного комплексу, наприклад питома 
вага в регіоні забрудненої площі (або кількості 
населених пунктів), відповідно до встановле-
них норм та стандартів і т. д. [4, c. 38–39].

Специфічні показники, які характеризують 
техніко-технологічний стан розвитку тран-
спортних підприємств та інфраструктури 
транспортного комплексу, визначаються сут-
нісними характерними ознаками, технічними 
і технологічними чинниками його функціону-
вання. Так, для інфраструктури транспорт-
ного комплексу важливими показниками є 
протяжність транспортної мережі, наявних 
комунікацій, їх щільність, пропускна спромож-
ність, максимальна швидкість забезпечення 
комунікації між елементами інфраструктури 
транспортного комплексу в системі економіч-
ного простору та інші показники, що залежать 
від підвидів виробництва та інфраструктури 
(наприклад, характеристики автомобільних, 
залізничних шляхів, портової інфраструктури, 
інших складових частин апарату галузей тран-
спорту, зв’язку, інженерних комунікацій тощо). 
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При оцінці стану об’єктів транспортного 
комплексу необхідно обов’язково врахову-
вати фінансово-економічні умови розвитку 
його підгалузей, насамперед – господар-
ський механізм фінансування видатків на 
утримання його об’єктів. Особливо важли-
вим є врахування в оцінці діяльності тран-
спортного комплексу наявних і допустимих 
норм забруднення території в регіональному 
вимірі. Розробка регіональних нормативів 
має враховувати взаємозв’язок розвитку галу-
зей транспортного комплексу і факторів, що 
формують економіку регіону, такі нормативи 
можуть бути скореговані, враховуючи специ-
фіку споживання соціальних послуг та еконо-
мічні можливості регіонів.

Висновки з цього дослідження. Комп-
лексна оцінка техніко-економічного стану 
об’єктів транспортного комплексу носить 
аналітично-прогнозний характер. Для оцінки 
структурно-динамічних зрушень і вироблення 

прогнозних варіантів розвитку окремих ком-
понентів комплексу застосовується оцінка 
як ретроспективи, так і сучасного стану 
об’єктів, на основі яких прогнозуються мож-
ливі тенденції і варіанти розвитку транспорт-
них галузей комплексу та майбутній стан на 
перспективу з визначеним лагом (коротко-, 
середньо- та довгострокову).

Найбільш розповсюдженими, а також най-
більш дієвими методами прогнозування є 
методи екстраполяції. Екстраполяція є пере-
кладенням у майбутнє виявлених тенденцій 
розвитку об’єкту дослідження, які відобража-
ються у вигляді динамічних рядів показників, 
що його характеризують. Дані методи засно-
вані на припущенні, що зміна факторів, які 
мають вплив на розвиток об’єкту дослідження, 
буде незначною, а виявлені тенденції його 
розвитку збережуться й надалі. Даний підхід 
до прогнозування передбачає використання 
економетричних моделей.
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У статті здійснено теоретичний аналіз сутності системи продовольчої безпеки на регіональному рівні. Про-
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В статье осуществлен теоретический анализ сущности системы продовольственной безопасности на 
региональном уровне. Проанализированы объемы производства и потребления основных видов продо-
вольствия. Обоснованы практические направления усовершенствования существующей системы продо-
вольственной безопасности. Сделаны выводы и предложения относительно повышения уровня продоволь-
ственного обеспечения в регионах.
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Rumyk І.І. TERRITORIAL FEATURES OF FORMING THE SYSTEM OF FOOD PROVIDING
In the article the theoretical analysis of essence of the system of food security is executed on regional level. 

Production and consumption of basic types of food provisions are analysed. The practical ways of improvement of 
the existent regional system of food security are grounded. Author own conclusions and suggestion in relation to the 
increasing of level of food providing in regions are done in research.
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Постановка проблеми. В сучасних склад-
них умовах формування соціально орієнто-
ваної ринкової економіки, підвищення якості 
життя населення та гарантування еконо-
мічної, в т.ч. продовольчої безпеки, вимагає 
побудови ефективної системи продовольчого 
забезпечення як країни, так і окремих терито-
ріальних одиниць.

Важливою складовою частиною політики 
держави має бути продовольча безпека, яка 
стосується різних аспектів життєдіяльності 
людини, сім’ї, селища, села, міста, області й 
держави в цілому. Тут поєднуються важливі 
питання зростання економіки та розвитку 
економіки конкретної адміністративно-тери-
торіальної одиниці. Саме тому продовольче 
забезпечення слід розглядати як на загально-
державному, так і на регіональному рівнях.

В умовах зростання ролі місцевих громад 
та перекладання державою багатьох важли-
вих функцій і делегування повноважень на 
місцеві органи влади й управління, особли-
вого значення набуває вирішення питання 

продовольчого забезпечення. Від повноти 
вирішення цієї проблеми залежить соціально-
економічний стан і рівень розвитку адміністра-
тивно-територіального утворення та розвиток 
суспільства в цілому.

Тому необхідність проведення досліджень 
регіонального продовольчого забезпечення, 
використання методик і методів, за допомо-
гою яких можна найповніше охарактеризувати 
природу досліджуваного явища чи процесу 
з врахуванням особливостей розвитку тери-
торії, удосконалення організації діяльності є 
важливим фактором соціально-економічного 
розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науково-методичні основи продоволь-
чого забезпечення регіонів на різних рівнях 
та особливості управління регіональними 
агропродовольчими системами досліджува-
лись відомими зарубіжними та вітчизняними 
науковцями. У нашій країні значний внесок у 
вирішення цих питань здійснили Білик Ю.Д. 
[4], Борщевський П.П. [5], Дейнеко Л.В. [7], 
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Лисецький А.С. [15], Пасхавер Б.Й. [17], 
Сичевський М.П. [18], Скидан О.В. [19] та ін.

Але слід зазначити, що питання продо-
вольчого забезпечення на рівні конкретного 
регіону в сучасних умовах децентралізації та 
переходу місцевих органів влади й управління 
на принципи самофінансування і самозабез-
печення залишаються недостатньо дослідже-
ними. В основному в наукових працях роз-
глядаються загальні питання продовольчої 
безпеки держави та функціонування агропро-
мислового комплексу. Тому дослідження даної 
теми є актуальним питанням, важливість вирі-
шення продовольчої проблеми постійно зрос-
тає, особливо в умовах економічного і адмі-
ністративного реформування та інтеграції до 
світових економічних структур.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми. В сучасних умовах господарю-
вання поняття продовольчого забезпечення 
набуло нового економічного значення на від-
міну від того, що вживалось в умовах адмі-
ністративно-планової системи, і має розгля-
датися як категорія ринкової економіки. Нові 
підходи до трактування цієї економічної кате-
горії пов’язані або з самозабезпеченням про-
дуктами харчування, або зорієнтовані на їх 
імпорт, або на поєднання власного виробни-
цтва та імпорту продовольства. Наприклад, 
у світі продовольче становище вважається 
стійким, якщо рівень перехідних запасів зерна 
знаходиться на позначці 17% від річного спо-
живання [25]. Зниження запасів цього рівня 
свідчить про критичний стан продовольчої 
безпеки, що пов’язано із різким зростанням 
цін на зерно, в результаті чого воно стає недо-
ступним для багатьох країн.

Дослідження вітчизняних вчених щодо 
виробництва та споживання основних про-
дуктів харчування в регіонах та розвитку регі-
ональних АПК [2; 3; 4; 5; 10; 13; 15; 16; 17; 18] 
свідчать, що для України в цілому та її окре-
мих адміністративно-територіальних одиниць 
повне самозабезпечення продуктами харчу-
вання неможливе. На це впливають як кліма-
тичні умови, технічний стан виробництва, так 
і обмеженість сировинних ресурсів, значний 
імпорт та відсутність єдиної концепції вирі-
шення продовольчої проблеми.

Разом з тим, надання переваги імпорту 
продовольства може призвести до посилення 
залежності від інших країн, не гарантує без-
перебійне надходження продуктів харчування 
та веде до посилення відставання вітчизня-
ного АПК. Тому поєднання власного вироб-
ництва та виважене ввезення імпортного про-

довольства з відповідною диференціацією за 
окремими видами продуктів харчування може 
забезпечити ефективне вирішення цього 
питання.

Аналіз наукових праць вітчизняних і зару-
біжних вчених з проблем регіональної про-
довольчої безпеки [1; 3; 4; 14; 16; 19] дає під-
стави стверджувати, що продовольча безпека 
окремих територій передбачає досягнення 
критеріїв:

- фізична доступність продуктів харчу-
вання – обсяг й асортимент відповідно до 
затверджених норм споживання в країні з без-
перебійним постачанням. Забезпечується за 
рахунок наявних запасів продовольства та 
державного контролю за експортно-імпорт-
ними поставками;

- економічна доступність продуктів хар-
чування – доходи пересічного громадянина 
повинні дозволяти купувати мінімальний про-
довольчий набір. Забезпечується за рахунок 
належного рівня оплати праці та контролю 
за цінами на основні продукти харчування. 
До того ж має бути можливість додаткового 
забезпечення продуктами за рахунок дачних 
ділянок і особистих господарств;

- безпека харчування – відповідність вста-
новленим вимогам якості сировини й продук-
тів харчування. Забезпечується отриманням 
комплексу необхідних для нормальної життє-
діяльності поживних речовин, безпечних для 
здоров’я і навколишнього середовища.

Таким чином, створення умов для ефектив-
ного функціонування продовольчого забезпе-
чення регіону потребує комплексного вирі-
шення на основі тісної взаємодії державних 
та місцевих органів влади.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження територіальних особливостей, 
оцінка сучасного стану та розробка напрямів 
підвищення ефективності управління продо-
вольчим забезпеченням на регіональному 
рівні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Рівень забезпечення продовольчої 
безпеки регіону залежить від розвитку власної 
продовольчої бази, ефективного функціону-
вання підприємств різних форм власності, під-
тримки вітчизняного сільськогосподарського 
виробника.

Тому економічний зміст регіональної про-
довольчої безпеки визначає можливість 
забезпечення необхідних обсягів споживання 
продуктів харчування за рахунок власних 
ресурсів; рівень захисту внутрішнього ринку 
від надмірного імпорту продовольства; зміц-
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нення економічного становища локальних 
товаровиробників; зниження економічної 
залежності територіальних утворень від інших 
регіонів країни.

Надійність продовольчої безпеки країни 
та регіону полягає у достатньому самоза-
безпеченні, тобто продовольчою незалеж-
ністю – постачання для переважної частини 
населення продуктів харчування за рахунок 
власного виробництва. В даний час окремі 
регіони України намагаються реалізувати 
політику, спрямовану на самозабезпечення 
населення відповідної території продукцією 
харчування, виробленою в регіоні [20, с. 39].

 Однак, без імпорту продовольчих товарів 
не може обійтися жодна країна в світі. За його 
допомогою компенсують недостатню пропо-
зицію товарів власного виробництва, можна 
оптимізувати структуру харчування згідно з 
рекомендованими фізіологічними нормами, 
він сприяє розвитку конкуренції на внутріш-
ньому ринку продовольства. При такій аграр-
ній політиці, насамперед, слід визначити, яку 
продукцію доцільно вивозити, а яку ввозити, 
тому що для кожної країни чи її регіону роз-

різняють продовольчі товари, торгівля якими 
вигідна для даного регіону, та продовольчі 
товари, торгівля якими економічно не вигідна 
для регіону [24]. Масовий і неконтрольований 
державою імпорт може призвести до спаду 
виробництва через скорочення виробничих 
потужностей вітчизняних виробників продо-
вольства.

Таким чином, основною метою продоволь-
чого забезпечення регіону в умовах фор-
мування ринкових відносин є забезпечення 
населення якісним і збалансованим раціоном 
харчуванням, що в свою чергу сприятиме 
соціально-економічному розвитку (табл. 1).

Стан кожного структурного елементу сис-
теми продовольчого забезпечення в регіоні 
можна описати за допомогою формули 1 [22]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tItStZktXtAtXFdtdA ,,,,,/ +=  ,  (1)
де F – функція, що визначає розвиток сис-

теми продовольчого забезпечення;
X(t) – стан входу (характеристика галузей 

народного господарства, що беруть участь в 
продовольчому забезпеченні в певний період 
часу);

Таблиця 1
Класифікація цілей та задач продовольчого забезпечення регіону

Цілі Задачі

Визначення потреби в 
продовольстві

- визначення обсягів споживання продовольства відповідно до 
науково обґрунтованих норм специфіки регіону;
- визначення факторів, що впливають на продовольчі потреби;
- вибір принципів планування потреби населення регіону в продо-
вольчих ресурсах

Формування 
продовольчих ресурсів

- створення продовольчих фондів і продовольчих резервів;
- підвищення рівня зберігання продовольчих товарів;
- задоволення потреби у продуктах, які відсутні у регіоні

Виробництво продуктів 
харчування

- забезпечення зростання обсягів виробництва продукції та продук-
тів її переробки на основі нових технологій;
- забезпечення умов виробництва екологічно чистої продукції;
- забезпечення охорони навколишнього середовища

Розподіл продовольчих 
ресурсів

- формування ринків продовольчих товарів;
- забезпечення рівномірного, збалансованого асортименту продо-
вольчих товарів в залежності від сезону;
- розвиток системи зберігання, транспортування продукції та про-
дуктів харчування;
- організація забезпечення населення регіону продовольством

Споживання продуктів 
харчування

- оптимізація харчування населення на основі збалансованості за 
раціональними нормами;
- підвищення якості продуктів харчування;
- забезпечення фізичної, територіальної та економічної доступності 
продовольчих товарів

Управління процесом 
продовольчого 
забезпечення

- забезпечення узгодженої взаємодії всіх підсистем продовольчого 
забезпечення;
- організація моніторингу продовольчого та інформаційного забез-
печення з метою оцінки відповідності фактичного стану об’єкта 
управління заданим нормативним параметрам

Джерело: узагальнено автором на основі [12; 14; 16; 21]
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A(t) – динамічний стан системи, що вимі-
рюється в прирості врожаю, посівних площ, 
збільшенні виробництва і реалізації продуктів 
харчування;

X(t+k) – стан виходу (характеристика галу-
зей, що беруть участь в продовольчому забез-
печенні на прогнозний період);

Z(t) – стан системи управління галузями, 
які беруть участь в продовольчому забезпе-
ченні, в тому числі рівень державного впливу 
на галузі;

S(t) – ресурсний потенціал (кліматичні 
умови, характеристика земель, основних 
засобів тощо);

I(t) – інформаційний потік.

Формування системи продовольчого забез-
печення регіону пов’язане з загальнодержав-
ними економічними реформами, залежить від 
економічної ситуації в регіоні, рівня виробни-
цтва та переробки сільськогосподарської про-
дукції, формування продовольчого ринку в 
регіоні, платоспроможного попиту населення 
тощо. Відповідно до цього процес продоволь-
чого забезпечення в регіоні має відповідати 
змісту програми соціально-економічного його 
розвитку – підвищення рівня і якості життя 
населення.

Разом з тим, реалізація цих положень 
повинна базуватися на сучасній економічній 
реальності, враховувати соціально-еконо-

Таблиця 2
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн.

Роки 2014 
до 20072007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141

Україна 15496 20495 19832 23600 28488 32002 33473 36904 238,15
Автономна 
Республіка Крим 10574 13898 13933 16507 19467 22675 23595 х х

Вінницька 9159 12061 12145 14332 17768 20253 22303 27249 297,51
Волинська 9711 12340 11796 13916 16993 19249 19817 23218 239,09
Дніпропетровська 20868 30918 27737 34709 42068 44650 46333 53749 257,57
Донецька2 20197 26028 23137 28986 36446 38907 37830 27771 137,50
Житомирська 8485 11545 11419 14616 17184 19551 20286 23678 279,06
Закарпатська 8452 10626 10081 12278 14455 17088 17044 19170 226,81
Запорізька 18022 23232 20614 23657 27567 30656 30526 37251 206,69
Івано-Франківська 10055 12940 12485 14814 19386 23379 24022 27232 270,83
Київська 15033 20593 21769 26140 34420 40483 39988 46058 306,38
Кіровоградська 9546 13515 13096 15533 19918 22082 25533 29223 306,13
Луганська2 13628 18338 16562 19788 25067 25950 24514 14079 103,31
Львівська 10915 13902 14093 16353 20490 24387 24937 28731 263,22
Миколаївська 12227 16175 17050 20276 23402 24838 27355 30357 248,28
Одеська 13827 19638 20341 22544 25748 27070 29118 31268 226,14
Полтавська 18500 22476 22337 29652 35246 38424 39962 48040 259,68
Рівненська 9695 12217 11699 13785 16735 18860 19003 24762 255,41
Сумська 10249 13622 13631 15711 19800 21722 23517 26943 262,88
Тернопільська 7510 9688 10240 11713 15055 16644 16819 20228 269,35
Харківська 15645 21294 21228 23639 27966 29972 31128 35328 225,81
Херсонська 8122 11944 12256 14346 16990 17910 19311 21725 267,48
Хмельницька 9100 11932 11780 13602 17260 19920 20165 24662 271,01
Черкаська 10331 14581 14393 17325 21082 24558 26168 30628 296,47
Чернівецька 7369 9771 9383 10939 13228 14529 15154 16552 224,62
Чернігівська 10081 13213 13121 15406 19357 22096 22603 26530 263,17
м. Київ 49795 61592 61088 70424 79729 97429 109402 124163 249,35
м. Севастополь 12961 16592 16966 20455 24564 25872 28765 х х

1 Дані, наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції
2 Дані за 2014 рік можуть бути уточнені

Джерело: розраховано автором на основі [6]
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мічну специфіку розвитку, природно-кліма-
тичні, матеріальні, трудові та інші особливості 
регіону.

Розглянемо валовий продукт у розрахунку 
на одну особу за регіонами за 2007-2014 рр. 
(табл. 2).

Аналіз даних таблиці 2 свідчить про зрос-
тання валового регіонального продукту на 
одну особу по всім регіонам України. В порів-
нянні з докризовим 2007 р. таке зростання в 
2014 р. відбулося в середньому в 2,5-3 рази. 
Лідерами є Київська область (+306,38%), Кіро-
воградська (+306,13%), Вінницька (+297,51%) 
та Черкаська (+296,47%). Значне зростання 
відбулося і в цілому по Україні (+238,15%), що 

свідчить про позитивні тенденції розвитку еко-
номіки.

Проаналізуємо індекси та обсяги вироб-
ництва та споживання сільськогосподарської 
продукції на основі останньої наявної офіцій-
ної статистичної звітності (табл. 3).

На основі аналізу даних таблиці 3 можна 
зробити висновок, що в цілому по Україні та 
по областям спостерігається зростання обся-
гів виробництва сільськогосподарської про-
дукції в 2013 р. порівняно з 2012 р. Причому 
виробництво зростало переважно до червня 
2013 р. (перше півріччя), а потім до кінця 
2013 р. відбулося деяке сповільнення обсягів 
сільськогосподарського виробництва. По дея-

Таблиця 3
Обсяг сільськогосподарського виробництва за регіонами у 2013 році, у %

Період

Січень 2013 р. 
до січня 
2012 р.

Січень-
березень 
2013 р. до 

січня-червня 
2012 р.

Січень-
червень 

2013 р. до 
січня-червня 

2012 р.

Січень-
вересень 
2013 р. до 

січня-вересня 
2012 р.

2013 р. 
до 2012 р.

Україна 105,6 105,8 115,4 103,0 113,3
Автономна 
Республіка Крим 65,9 82,6 91,2 96,4 101,2

Вінницька 133,6 144,1 136,6 103,1 123,3
Волинська 101,9 103,9 103,5 102,4 102,6
Дніпропетровська 101,3 95,5 123,3 121,9 131,1
Донецька 95,3 98,1 110,7 102,8 105,8
Житомирська 101,7 102,4 103,8 96,2 105,8
Закарпатська 102,1 102,0 102,5 102,9 102,5
Запорізька 101,8 104,8 142,1 124,3 134,4
Івано-
Франківська 110,5 108,5 104,6 100,7 102,0

Київська 113,5 112,3 108,4 89,8 101,3
Кіровоградська 102,1 100,0 116,4 102,5 127,9
Луганська 101,8 99,3 107,9 90,2 103,5
Львівська 100,2 104,8 102,8 100,1 100,7
Миколаївська 95,2 91,4 163,0 123,6 135,4
Одеська 101,9 102,2 133,1 131,6 141,1
Полтавська 115,2 110,2 119,3 93,8 119,6
Рівненська 104,0 103,5 104,4 100,2 106,0
Сумська 105,7 103,0 103,0 90,1 114,4
Тернопільська 107,6 110,4 109,2 100,3 101,3
Харківська 108,4 114,7 123,4 99,5 120,0
Херсонська 112,7 114,7 145,3 114,9 117,7
Хмельницька 115,3 116,3 114,6 100,1 103,2
Черкаська 111,0 105,3 101,5 93,2 106,5
Чернівецька 100,0 102,1 100,6 103,8 103,5
Чернігівська 104,8 101,6 102,5 100,0 102,8
м. Севастополь … … … … 104,9

Джерело: складено автором на основі [9]
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ким областям спостерігалися негативні тен-
денції зниження виробництва – Дніпропетров-
ська і Миколаївська (І квартал), Житомирська, 
Київська, Полтавська, Сумська, Харківська і 
Черкаська (ІІІ квартал).

Розглянемо споживання продуктів харчу-
вання за регіонами (табл. 4).

За результатами аналізу даних таблиці 4 
у 2013 році збереглася позитивна тенденція 
попередніх років до поступового збільшення 
споживання населенням плодово-ягідної про-
дукції (зростання порівняно з 2012 р. склало 
5,6%). Як і в попередні роки, фактичне спо-

живання за продовольчими групами «хліб і 
хлібопродукти», «картопля», перевищує раці-
ональну норму, що є свідченням незбалансо-
ваності харчування населення, яке намага-
ється забезпечити власні енергетичні потреби 
за рахунок більш економічно доступних про-
дуктів [8].

Позитивним напрямом розвитку сільського 
господарства на даний час можна вважати 
спеціалізацію регіонів. Ця тенденція виникла 
під впливом ринкових факторів та базується 
на наявних економічних перевагах окремих 
регіонів – сприятливих природних, земельних, 

Таблиця 4
Споживання основних видів продовольства у 2013 році у розрізі регіонів,  

на одну особу за рік; кілограмів, штук
Групи продовольства:
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Україна 108,4 56,1 220,9 309 14,6 163,3 13,3 37,1 56,3 135,4
Автономна 
Республіка Крим 111,6 57,7 187,7 303 15,0 159,0 12,8 36,2 55,0 127,5

Вінницька 117,8 54,0 218,9 314 16,5 175,6 14,4 40,9 58,1 164,4
Волинська 125,0 52,6 242,1 286 12,8 161,2 13,9 41,8 47,3 172,6
Дніпропетровська 101,6 60,1 200,5 327 15,8 165,5 13,3 33,6 66,1 108,0
Донецька 100,7 67,7 207,1 320 15,7 165,8 13,6 37,2 65,6 116,5
Житомирська 117,6 50,5 240,9 318 15,5 145,9 13,5 40,8 48,0 190,0
Закарпатська 121,0 50,6 253,2 288 9,2 159,4 13,1 36,2 54,2 137,4
Запорізька 104,2 54,6 190,1 309 14,4 174,5 12,5 35,4 52,0 101,1
Івано-Франківська 117,5 42,6 269,8 268 8,5 124,6 12,2 36,3 42,3 178,3
Київська 88,1 72,7 231,2 339 20,1 157,1 13,4 31,1 75,9 115,8
Кіровоградська 109,0 57,2 208,5 316 12,9 170,6 12,4 39,5 46,0 151,0
Луганська 109,9 50,8 196,0 300 14,5 155,0 13,5 39,8 46,8 125,3
Львівська 107,2 49,3 238,7 295 11,2 144,8 14,3 38,1 49,5 158,6
Миколаївська 117,3 51,4 227,2 307 17,1 201,9 15,4 40,9 54,9 110,5
Одеська 108,3 48,1 192,0 292 17,7 166,5 14,1 37,2 59,9 101,9
Полтавська 121,6 55,0 240,5 339 13,7 190,2 12,3 36,6 57,6 143,4
Рівненська 110,9 48,9 232,4 310 12,4 152,7 12,3 40,6 42,4 155,4
Сумська 105,7 46,1 212,8 299 11,2 159,9 12,2 35,7 40,1 173,7
Тернопільська 108,5 47,0 241,8 294 10,7 154,6 13,7 31,4 43,3 161,3
Харківська 105,0 58,3 229,5 297 11,9 168,4 11,8 35,4 53,6 117,9
Херсонська 122,3 51,6 199,6 310 15,7 190,3 13,3 42,2 54,6 139,9
Хмельницька 106,8 52,0 249,2 315 10,8 140,5 12,6 33,8 56,8 176,6
Черкаська 123,5 55,6 231,8 313 16,5 182,5 14,8 50,0 54,9 153,5
Чернівецька 118,7 47,4 241,5 295 12,3 169,2 13,1 34,6 55,0 143,2
Чернігівська 123,3 49,9 241,0 290 14,5 176,3 12,5 43,2 43,7 169,9

Джерело: складено автором на основі [8]
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кліматичних умовах, а також розвинутою мате-
ріально-технічною базою та ефективністю 
виробництва. Кожний природо-економічний 
район має певні об’єктивні резерви для збіль-
шення виробництва продукції. Тому ефектив-
ність інтенсифікації виробництва на основі 
територіальної спеціалізації буде вищою, 
оскільки поряд з людськими ресурсами у сіль-
ському господарстві використовуються суто 
природні фактори [23]. 

Отже, не дивлячись на проведені аграрні 
реформи та істотні структурні зміни, не було 
створено міцної бази для економічного зрос-
тання у сільському господарстві. Основними 
причинами кризи в АПК є:

– диспаритет цін на сільськогосподарську 
та промислову продукцію;

– незавершеність та неповнота розпоча-
тих інституційних реформ;

– слабкий розвиток ринкової інфраструк-
тури (фінансово-кредитного механізму, органі-
зованих оптових ринків, системи страхування 
тощо);

– малоефективна та нераціональна під-
тримка нерентабельних господарств, відсут-
ність реально діючого механізму банкрутства 
сільськогосподарських підприємств;

– відсутність у суспільстві єдиної думки 
щодо проведення реформ;

– неповне виконання прийнятих законів 
органами влади, наявність протиріччя між 
державними та місцевими підходами до здій-
снення реформ;

– не вирішене питання утримання соці-
альної інфраструктури в сільській місцевості.

 На сьогодні територіальні особливості 
та регіональна структура аграрного сектору 
продовжує формуватися під дією впливу еко-
номічної ситуації в країні.

Основні напрями даного процесу можна 
охарактеризувати таким чином:

1. Надалі великі сільськогосподарські під-
приємства та їх об’єднання будуть відігра-
вати основну роль в галузі, в основному при 
виробництві зернових та технічних культур. 
Контрольні пакети акцій, паїв поступово скон-
центруються в руках відносно невеликої кіль-
кості власників, а землі будуть орендуватися 
у власників земельних паїв з подальшою кон-
центрацією у найефективніших користувачів.

2. Роль особистих та сімейних господарств 
з часом знизиться у зв’язку з перетворенням 
великих підприємств в ефективні господарські 
структури. При цьому найуспішніші з них та 
ринково орієнтовані трансформуються у фер-
мерські господарства.

3. Підвищення ефективності агропродо-
вольчого виробництва має бути спрямоване 
на скорочення втрат та невиробничих витрат 
на всіх стадіях технологічного циклу. Для 
цього слід визначити їх види, причини виник-
нення та вплив на результати вирощування і 
виробництва продукції, а також кінцеві показ-
ники діяльності підприємств.

Отже, забезпечення продовольчої без-
пеки та ефективне функціонування аграр-
ного сектору в сучасних умовах пов’язано 
з суттєвими змінами у зовнішньому та вну-
трішньому середовищі. Це вимагає необ-
хідності проведення нових глибинних дослі-
джень застосування сучасних підходів 
обґрунтування організаційно-економічного 
механізму зростання ефективності виробни-
цтва продовольства та визначення цільової 
функції її забезпечення.

Висновки. Продовольча безпека на регі-
ональному рівні є невід’ємною частиною 
національної безпеки держави. Покращення 
забезпечення населення продовольством – 
це важливе соціально-економічне завдання, 
вирішення якого має величезне значення для 
розвитку країни та її територіальних утворень.

Дослідження сучасного стану системи про-
довольчого забезпечення свідчить про скоро-
чення виробництва та споживання більшості 
продуктів харчування та достатньо великій 
залежності від імпортних харчових продук-
тів. Проблеми забезпечення продовольчими 
ресурсами характерні для всіх регіонів. Разом 
з тим, природно-промисловий потенціал АПК 
дозволяє забезпечити потреби населення 
майже у всіх основних видах продуктів харчу-
вання за рахунок власного виробництва.

На даному етапі не існує єдиного підходу 
до оцінки рівня продовольчої безпеки регіону. 
Одні дослідники цього питання розглядають її 
як стійкий розвиток всього аграрного сектору, 
інші – як рівень самозабезпечення населення 
продовольством у конкретному регіоні.

На нашу думку, загальними критеріями 
забезпечення продовольчої безпеки на регіо-
нальному рівні можуть бути:

1. Відповідність кількісного та якісного 
рівня і раціональної структури споживання 
продуктів харчування діючим фізіологічним 
нормам (економічна та фізична доступність).

2. Наявність виробничого потенціалу, в 
тому числі природних ресурсів, достатнього 
для забезпечення населення життєво важли-
вими харчовими продуктами, тобто необме-
жена часовим фактором здатність конкрет-
ного регіону підтримувати відповідний рівень 



169

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

харчування та гарантувати захист від зовніш-
ніх факторів.

3. Відповідність обсягів та структури екс-
портно-імпортних операцій безпечному рівню 
функціонування регіону через встановлення 
науково обґрунтованих та економічно доціль-
них критеріїв власного виробництва.

4. Забезпечення безпеки та якості продук-

тів харчування, їх відповідність світовим стан-
дартам здорового та екологічного харчування.

Таким чином, вирішення продовольчої про-
блеми на регіональному рівні потребує сис-
темного підходу, комплексного аналізу, оцінки 
можливих варіантів розвитку та пошуку опти-
мальних шляхів забезпечення населення про-
довольством.
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Стаття присвячена питанням удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням зернопро-
дуктового підкомплексу щодо збільшення величини доданої вартості. Визначено, що в умовах нестачі обо-
ротних коштів на підприємствах підкомплексу, роль держави в процесі управління матеріально-технічним 
забезпеченням є визначальною.

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, зернопродуктовий підкомплекс, додана вартість, за-
робітна плата, прибуток.

Свитовый А.М. УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗЕРНОПРОДУКТОВО-
ГО ПОДКОМПЛЕКСА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

 Статья посвящена вопросам совершенствования управления материально-техническим обеспечением 
зернопродуктового подкомплекса относительно увеличения величины добавленной стоимости. Определено, 
что в условиях недостатка оборотных средств на предприятиях подкомплекса, роль государства в процессе 
управления материально-техническим обеспечением является определяющей. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, зернопродуктовый подкомплекс, добавлен-
ная стоимость, заработная плата, прибыль.

Svitovyi O.M. MANAGEMENT OF LOGISTICAL SUPPORT OF GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX AND THE 
FORMATION OF VALUE ADDED 

The article is devoted to improving the management of l logistical support of grain products subcomplex on 
increasing the magnitude of added value. It is defined that in the conditions of shortage of circulating assets at the 
enterprises of the subcomplex, the role of the state in the management of l logistical support is crucial. 

Keywords: logistical support, grain products subcomplex, value added, wages, profit.

Постановка проблеми. Із становлен-
ням ринкових відносин матеріально-технічне 
забезпечення агропромислового виробни-
цтва, у тому числі зернопродуктового під-
комплексу, перестало бути централізованим, 
постачання матеріально-технічних ресурсів 
підприємства стали налагоджувати пере-
важно самотужки. З іншого боку, відкрилася 
можливість вибору ресурсів як за ціною, так 
і за можливостями. Але нестача оборотних 
коштів на підприємствах підкомплексу не дає 
змоги в повній мірі забезпечити їх необхідними 
матеріально-технічними ресурсами. В даному 
випадку необхідне посилення ролі держави в 
управлінні цим процесом, надання пільгових 
кредитів підприємствам зернопродуктового 
підкомплексу на закупку матеріально-тех-
нічних ресурсів, компенсації частини їх ціни, 
підвищення темпів розвитку лізингу тощо. 
В умовах забезпечення необхідними матері-
ально-технічними ресурсами за справедли-
вими цінами підприємств зернопродуктового 

підкомплексу з’явиться можливість виробляти 
конкурентоспроможну продукцію та значно 
збільшити величину доданої вартості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку ринку матеріально-
технічних ресурсів та забезпечення ними 
агропромислового виробництва, збільшення 
прибутковості аграрних підприємств розгля-
дали у своїх працях такі учені як Ільчук М.М., 
Кваша С.М. [1], Могилова М.М. [2], Саблук П.Т. 
[3] та ін. Однак, проблеми удосконалення 
управління матеріально-технічним забезпе-
ченням агропромислового комплексу, зокрема 
зернопродуктового підкомплексу, щодо збіль-
шення величини доданої вартості вивчені 
недостатньо, тому потребують подальших 
досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даного дослідження є визначення шляхів удо-
сконалення управління матеріально-технічним 
забезпеченням зернопродуктового підкомп-
лексу щодо формування доданої вартості.
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Виклад основного матеріалу. Отримання 
максимальної величини доданої вартості є 
однією із основних завдань підприємств зерно-
продуктового підкомплексу в ринкових умовах. 
Як відомо, додана вартість – це вартість виро-
бленої продукції, за вирахуванням куплених 
проміжних товарів [4, с. 52]. Тобто, за сталої 
ціни на готовий продукт, якщо вартість купле-
них ресурсів буде менша, то відповідно збіль-
шується величина доданої вартості. Однак це 
може бути лише у тому випадку, коли засто-
совуються прогресивні ресурсоощадні техно-
логії виробництва продукції, за яких необхідні 
ресурси використовуються раціонально, а 
виробництво продукції збільшується. Іншими 
словами, за таких технологій зменшуються 
питомі витрати. Але, без системи відповідних 
машин не обійтися. До того ж, у сільськогоспо-
дарських підприємствах з роками зменшується 
кількість техніки (табл. 1).

Щорічні відрахування, які показують обсяг 
капіталу, спожитого в ході виробництва нази-
вають амортизацією. На відміну від інших 
витрат виробництва, амортизація не збіль-
шує чийогось доходу [6, с. 163]. За даними 
державної служби статистики України за 
період 2010-2014 рр. питома вага амортиза-

ції в структурі витрат продукції рослинництва 
залишалася на рівні 5,9 %, тобто не збіль-
шувалася [5, с. 123]. Це свідчить про те, що 
заміна старої техніки на нову в рослинництві 
бажає бути кращою. Така ситуація не сприяє 
тому, щоб сільськогосподарські підприємства 
ширше застосовували ресурсоощадні техно-
логії вирощування зернових культур і збільшу-
вали величину доданої вартості.

Така ситуація виникла через нестачу обо-
ротних коштів на підприємствах зернопро-
дуктового підкомплексу, що не дає мож-
ливості вчасно оновляти основні засоби. 
Могилова М.М. зазначає, що за період 2005-
2012 роки відмічається двократне зниження 
частки амортизаційних відрахувань у вироб-
ничій собівартості сільськогосподарської про-
дукції порівняно з рівнем 1990 року [2, с. 168]. 
З одного боку, це, певно, зменшує загальну 
собівартість (амортизаційні відрахування вхо-
дять до собівартості продукції), а з іншого, 
неповне забезпечення відповідними осно-
вними засобами значно знижує продуктивність 
поля через невчасне проведення технологіч-
них операцій. У даному випадку собівартість 
одиниці продукції зростає, а прибуток і в цілому 
додана вартість – зменшується.

Таблиця 1
Наявність деяких видів техніки у сільськогосподарських підприємствах,  

на кінець року; шт.

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у % 
до 2010 р.

Трактори 151287 147131 150740 146004 130811 86,5
Комбайни зернозбиральні 32750 32062 31997 30061 27196 83,0
Комбайни 
кукурудзозбиральні 2548 2295 2131 2009 1784 70,0

Машини посівні  
та для садіння 75888 74843 76601 74851 69244 91,2

Жатки валкові 15225 14941 14721 14545 13485 88,6
Джерело: [5, с. 122]

Таблиця 2
Виробництво окремих видів продукції машинобудування  

для сільського господарства, тис. шт. 

Продукція 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у % 
до 2011 р.

Трактори для сільського  
та лісового господарства 6,8 5,3 4,3 4,1 60,3

Сівалки 4,9 2,7 3,6 3,0 61,2
Плуги відвальні 3,6 13,1 2,4 2,0 55,6
Розпушувачі та культиватори 7,4 4,7 4,4 3,7 50,0
Борони дискові 7,4 1,6 2,0 2,0 27,0
Борони (крім дискових) 11,1 7,5 7,8 7,9 71,1

Джерело: сформовано автором з використанням інформації [5, с. 101]
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На жаль, з роками зменшується виробни-
цтво вітчизняних основних засобів для сіль-
ського господарства (табл. 2).

Тому сільськогосподарські товаровироб-
ники, у тому числі і виробники зерна, виму-
шені купувати дорогу імпортну техніку, що 
негативно впливає на їх фінансовий стан. 
Також, такі матеріальні ресурси як мінеральні 
добрива, засоби захисту рослин, пально-
мастильні матеріали та гібриди сільськогос-
подарських культур у переважній більшості 
закордонного виробництва, що збільшує собі-
вартість продукції. Не краща ситуація із забез-
печенням основними засобами та матеріаль-
ними ресурсами вітчизняних підприємств з 
переробки зерна.

Необхідність удосконалення управління 
матеріально-технічним забезпеченням зерно-
продуктового підкомплексу виявляється ще й 
у тому, що на усіх циклах виробництва і пере-
робки зерна у ланцюгу створення доданої 
вартості можна досягнути зменшення вартості 
готового продукту, знижуючи собівартість оди-
ниці продукції, що збільшить його конкуренто-
спроможність. З іншого боку, не зменшуючи 
вартості готового продукту можна збільшити 
прибуток. При цьому, і загальна величина 
доданої вартості може збільшуватися коли 
застосовуються ресурсоощадні технології. 

Належне забезпечення матеріально-тех-
нічними ресурсами також дасть можливість 
диверсифікувати виробництво та наростити 
випуск необхідної продукції. Наприклад, вчені 
відзначають, що дефіцит високоякісної пше-
ниці твердих сортів для хлібопекарського та 
макаронного виробництв держава покриває 
імпортованою сировиною, генеруючи тим 
самим фінансові та соціальні втрати від ско-

рочення виробничих циклів внутрішніх продо-
вольчих ринків [7, с. 68]. 

Збільшення величини доданої вартості, 
основними елементами якої є заробітна плата 
і прибуток, повинно бути ціллю госпрозра-
хункових підприємств, а не лише отримання 
прибутку. До валової доданої вартості також 
входить і амортизація. Схема впливу матері-
ально-технічного забезпечення на величину 
доданої вартості в зернопродуктовому під-
комплексі показана на рис. 1.

При цьому, в даній схемі для спрощення 
сприйняття ми окремо не виділяємо ренту 
(орендну плату) та відсоток на залучений капі-
тал, які також є елементами доданої вартості. Ми 
тут розглядаємо вказані елементи доданої вар-
тості з точки зору власності, тому і ренту (орендну 
плату) та відсоток на залучений капітал визнача-
ємо як прибуток інших власників капіталу. Звісно, 
вказані елементи доданої вартості входять до 
собівартості продукції, але чим більше власного 
капіталу (менше оренди та залученого капіталу), 
тим більше прибуток підприємця.

Крім того, раціональне використання мате-
ріально-технічних ресурсів для вирощування 
зернових культур передбачає і застосування 
робочої сили, тобто необхідні виплати заробіт-
ної плати. Тобто, величина заробітної плати, як 
стаття витрат, входить до собівартості продукції 
і тісно пов’язана технологічно з використанням 
матеріально-технічних ресурсів. До того ж, заро-
бітна плата і амортизація є елементами валової 
доданої вартості. Отже, ми маємо на увазі те, що 
за умови раціонального використання сільсько-
господарської техніки та матеріальних ресурсів, 
можливо збільшувати виплати заробітної плати 
і амортизацію, не підвищуючи загальну собівар-
тість продукції. У даному випадку, підприємець 

 

Матеріальні 
витрати та послуги 

Заробітна 
плата 

Амортизація Прибуток 

Вартість продукції 

Основні 
засоби 

Додана 
вартість 

Собівартість 
продукції 

Матеріальні 
ресурси 

Рис. 1. Схема впливу матеріально-технічного забезпечення  
на величину доданої вартості в зернопродуктовому підкомплексі 

Джерело: власні дослідження
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може залучати до виробництва більш кваліфі-
кованих працівників, які використовуючи висо-
котехнологічну техніку, значно збільшать вихід 
продукції, а, отже, і прибуток. Тут важливим є 
те, щоб зернопродуктовий підкомплекс забез-
печувався матеріально-технічними ресурсами у 
потрібних обсягах та за справедливими цінами. 
Тому, на нашу думку, покращення державного 
регулювання даного процесу є важливим та 
необхідним.

Хочемо звернути увагу на те, що існує про-
блема у матеріально-технічному забезпеченні 
все зростаючої частки виробництва у госпо-
дарствах населення. Так, у 1990 році селяни 
зібрали 1442 тис. т зерна, або 2,8 % від 
загального обсягу, а в 2014 році – 13392,3 тис. 
т, або 21,9 % [8, с. 41]. Тобто, п’ята частина 
зерна вирощується у індивідуальному секторі 
та більшість таких селянських господарств не 
кооперовані, основні засоби та матеріальні 
ресурси купують самотужки. Тому такі госпо-
дарства не можуть застосовувати прогресивні 
технології вирощування зерна через невеликі 
розміри ріллі (в основному це земельні паї, які 
селяни обробляють самі) та нестачу коштів.

Негативним елементом щодо величини 
доданої вартості так само є значне зростання 
цін на матеріальні ресурси для сільського гос-
подарства, які набагато перевищують темп 
росту цін на зерно. Це є це одним аргумен-
том на користь запровадження ресурсоощад-
них технологій. Зростанню доданої вартості у 
зернопродуктовому підкомплексі також може 
слугувати і збільшення виробництва продуктів 
переробки зерна на вітчизняних підприємствах, 
що останніми роками не спостерігається.

Висновки. Отже, за інших рівних умов і 
належному управлінні матеріально-технічним 

забезпеченням додана вартість у зернопро-
дуктовому підкомплексі може збільшуватися, 
на нашу думку, в таких випадках:

1. Зменшення ціни покупних матеріальних 
ресурсів (більше використання вітчизняних 
ресурсів, у тому числі і дотування ціни держа-
вою), що веде за собою зниження собівартості 
продукції.

2. Раціональне використання матеріаль-
них ресурсів за впровадження ресурсоощад-
них технологій та належної організації вироб-
ництва, що також веде за собою зниження 
собівартості продукції.

3. Оновлення основних засобів відповідно 
до ресурсоощадних технологій (у тому числі 
за умови збільшення виробництва основних 
засобів на вітчизняних підприємствах). Це, 
звичайно, призведе до загального збільшення 
собівартості продукції (амортизаційні відра-
хування є статтею виробничих витрат), але 
за рахунок підвищення продуктивності поля 
собівартість одиниці продукції зменшується.

4. Об’єднання господарств населення у 
кооперативи для виробництва зерна та іншої 
сільськогосподарської продукції, а також ство-
рення обслуговуючих кооперативів. Це значно 
підвищить ефективність використання сіль-
ськогосподарської техніки та забезпеченість 
нею господарств, раціональніше використову-
ватимуться матеріальні ресурси, і, зрештою, 
зменшаться витрати виробництва та збіль-
шиться прибутковість.

5. Достатнє матеріально-технічне забезпе-
чення зернопродуктового підкомплексу дасть 
можливість значно збільшити як загальну 
величину доданої вартості, так і окремо усіх 
її елементів. При цьому, підтримка держави у 
цьому питанні має бути визначальною.
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Державне регулювання аграрно-продовольчого ринку  
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Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостям функціонування механізму державного регулю-
вання аграрно-продовольчого ринку. Запропоновано перспективні напрямки реалізації системи державного 
регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ, що здатні прискорити лібералі-
зацію торговельних відносин.
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Сегеда С.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА УКРАИНЫ В ВТО

Статья посвящена исследованию сущности и особенностям функционирования механизма государствен-
ного регулирования аграрно-продовольственного рынка. Предложены перспективные направления реали-
зации системы государственного регулирования аграрно-продовольственного рынка в условиях членства 
Украины в ВТО, которые будут способствовать ускорению либерализации торговых отношений. 
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Seheda S.A. STATE REGULATION OF AGRO-FOOD MARKET CONDITIONS OF UKRAINE'S MEMBERSHIP 
IN WTO

The article investigates the nature and features of the functioning of state regulation of agro-food market. 
Perspective directions of realization of state regulation of agro-food market in terms of Ukraine's membership in the 
WTO, which are able to accelerate the liberalization of trade relations.

Keywords: agro-food market, state regulation, World Trade Organization, yellow and green boxes, the total 
amount of support, food support, non-food support

Постановка проблеми. Аграрно-продо-
вольчий ринок України на сучасному етапі 
становлення ринкових відносин відзнача-
ється досить широким арсеналом проблем та 
інституційних перетворень. Вони спонукають 
до перебудови відносин між суб’єктами ринку, 
детермінують ефективність аграрного вироб-
ництва та його конкурентоспроможність. 
Питання конкурентоспроможності аграрно-
продовольчої продукції в останні роки осо-
бливо гостро виходить на перший план, 
оскільки тісно пов’язано із членством Укра-
їни в Світовій організації торгівлі. Відповідно 
сільськогосподарське виробництво потребує 
державної підтримки для підвищення його 
ефективності. Крім того, актуальним залиша-
ється питання продовольчої безпеки країни та 
експорту сільськогосподарської продукції за 
межі країни. Все це можна забезпечити тільки 
за умови високої якості та конкурентоспро-
можності аграрно-продовольчої продукції, а 

також відповідності її жорстким технологічним 
вимогам. Після вступу в 2008 році України у 
СОТ відповідність аграрно-продовольчої про-
дукції міжнародним стандартам якості стало 
невід’ємним атрибутом. У відповідності до 
цього тема статті є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ням проблем формування, розвитку та дер-
жавного регулювання аграрного ринку займа-
ються такі вчені, як В. Амбросов, Г. Андрусенко, 
Л. Анічин, Л. Антоненко, П. Гайдуцький, 
А. Даниленко, О. Дацій, М. Дем’яненко, 
Ф. Зінов’єв, В. Ільяшенко, І. Кириленко, 
Ю. Коваленко, М. Корецький, М. Латинін, 
М. Лобас, Т. Лозинська, Є. Майовець, П. Мака-
ренко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Л. Михай-
лова, О. Могильний, О. Олійник, Б. Панасюк, 
Б. Пасхавер, С. Рижук, П. Саблук, В. Ситник, 
І. Сіваченко, В. Ткаченко, А. Третяк, О. Ульян-
ченко, М. Хорунжий, Г. Черевко, О. Шапо-
ренко, В. Шиян, О. Шпичак, В. Юрчишин,  
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В. Яблонський та інші. Праці цих вчених є 
ґрунтовними, проте недостатньо дослідже-
ними залишаються питання використання 
важелів механізму державного регулювання 
аграрно-продовольчого ринку в напрямі підви-
щення його конкурентоспроможності в умовах 
глобалізації і регіоналізації економічних від-
носин, а також в умовах членства України в 
Світовій організації торгівлі.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
всебічне дослідження всіх переваг та загроз, 
які виникають перед аграрно-промисловим 
комплексом країни в умовах її членства в 
СОТ, обґрунтувати та визначити напрями під-
тримки державою сільськогосподарського 
виробництва, нівелювати ризики і в достатній 
мірі реалізувати існуючі переваги від лібералі-
зації торговельних відносин.

Виклад основного матеріалу. Економічна 
ситуація в аграрному секторі економіки пока-
зала, що державна підтримка галузі є необ-
хідною як основний чинник відновлення та 
покращення виробничого потенціалу. Сіль-
ськогосподарські підприємства виявилися 
неадаптованими до конкурентних умов 
роботи на зовнішніх ринках. У разі відсутності 
можливостей гідно конкурувати з іноземними 
товарами може посилитись тенденція до 
зникнення деяких галузей. Виробники аграр-
ної продукції в сучасних ринкових умовах не 
мають достатніх можливостей підтримувати 
власний потенціал. Це вимагає присутності 
держави як регулятора ринкового середо-
вища та його суб’єкта, що надаватиме допо-
могу виробникам аграрно-продовольчої про-
дукції [1; 2; 3, с. 127; 4-5]. 

Одним з головних «обмежувальних» фак-
торів підтримки аграрного сектору є ситуація 

на ринку продовольства. Даний ринок харак-
теризується низькою ємністю через низькі 
реальні доходи населення (табл. 1, рис. 1). 

Вивчення проблеми і особливостей під-
тримки вітчизняного сільського господарства 
слід цілком і повністю підпорядкувати вимо-
гам Світової організації торгівлі, членом якої 
є Україна. Членство у СОТ зумовлює необхід-
ність дотримання певних вимог, які є особли-
вими для аграрного сектору. 

В умовах членства в СОТ, враховуючи 
принцип справедливої конкуренції на усіх рин-
ках, який сповідує дана організація, заходи 
державної підтримки сільського господарства 
мають обмежений характер, особливо щодо 
підтримки цін, пріоритет надається підтримці 
доходів через цільові виплати на одиницю 
оброблюваної площі або (та) голову худоби. 
Таким чином, виходячи з членства України у 
СОТ, потрібно механізм державного регулю-
вання переорієнтувати на принцип справед-

Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування в Україні  

з розрахунку на одну особу за рік, кг [6, с. 13-35]

Продукти Рік
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

М’ясо і м’ясопродукти 68 39,0 32,8 39,1 52,0 51,2 54,4 56,1
Молоко і 
молокопродукти 373,0 244,0 199,1 225,6 206,4 204,9 214,9 220,9

Яйця, штук 272 171 166 238 290 310 307 309
Хліб і хлібопродукти 141 128 124,9 123,5 111,3 110,4 109,4 108,4
Картопля 131 124 135,4 135,6 128,9 139,3 140,2 135,4
Овочі й баштанні 103,0 97 101,7 120,2 143,5 162,8 163,4 163,3
Плоди, ягоди, виноград 47,0 33,0 29,3 37,1 48,0 52,6 53,3 56,3
Риба і рибні продукти 18,0 3,6 8,4 14,4 14,5 13,4 13,6 14,6
Цукор 50,0 32,0 36,8 38,1 37,1 38,5 37,6 37,1
Олія 12,0 8,2 9,4 13,5 14,8 13,7 13,0 13,3
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Рис. 1. Середній розмір місячної заробітної 
плати та пенсії в Україні, грн.
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ливої конкуренції, особливо стосовно засто-
сування заходів захисту національного ринку. 
Фактично державний протекціонізм по відно-
шенню до аграрної економіки повинен вихо-
дити із трьох «скриньок» – «зеленої», «бла-
китної» і «жовтої». 

Існує багато умов і заборон, але головні 
принципи витікають з необхідності створення 
такого режиму підтримки та регулювання, яке 
забезпечувало б недопущення викривляючого 
впливу на торговельно-економічні відносини, 
особливо у частині підтримки виробництва та 
цін; фінансування аграрного сектору має здій-
снюватися через спеціальні урядові програми. 

Зокрема, механізм державної підтримки 
галузі тваринництва в Україні зорієнтований і 
здійснюється через дотування виробників, що 
є цілком прийнятним згідно з вимогами СОТ 
за винятком механізму повернення ПДВ. При 
членстві в СОТ обсяг дотацій слід привести у 
відповідність до розміру СВП (сукупний вимір 
підтримки). Державна підтримка сільського гос-
подарства здійснюється по кількох напрямках:

1. Законом України від 23 грудня 1997 року 
№ 770/97-ВР «Про внесення змін до Закону 
України «Про податок на додану вартість»« 
передбачено, що починаючи з 1998 року, 
податок на додану вартість щодо продажу 
молока та м’яса живою вагою сільськогос-
подарськими товаровиробниками всіх форм 
власності і господарювання обчислюється за 
нульовою ставкою. Кабінет Міністрів України 
видав Постанову від 02 березня 2011 року 
№ 246 «Про затвердження Порядку вико-
ристання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до 
спеціального фонду державного бюджету». 
Порядок повернення ПДВ діє і донині  
[7, с. 277-278]. 

2. Починаючи з 2001 року введені доплати за 
високовагову худобу. Нині діє Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 01 березня 2007 року 
№ 348 згідно якою дотація за вирощену і про-
дану худобу та птицю надається в таких роз-
мірах (за 1 кг живої маси): за молодняк ВРХ 
(понад 390 кг) – 1,4 грн; за свиней (95-130 кг 
за винятком свиноматок і кнурів) – 1,05 грн; за 
птицю свійську (лише для сільськогосподар-
ських підприємств) – 0,5 грн [8; 7].

За дослідженнями І.В. Кобути, в Україні 
75% становлять «жовті» програми підтримки 
і лише 25% – «зелені» [9, с.9]. Таким чином 
маємо 25% програм підтримки, заходи яких не 
скеровані на підтримку обсягів виробництва 
та цін виробників (наука, ветеринарні заходи, 
інформаційне забезпечення тощо) і 75% – 

заходи внутрішньої підтримки, що справляють 
викривлюючий вплив на торгівлю та вироб-
ництво (дотації, цінова підтримка, пільгове 
кредитування і т.п.). Згідно з вимогами СОТ 
бюджетне фінансування «жовтої скриньки» 
має скорочуватись. Але країна-учасниця СОТ 
має право не скорочувати витрати «жовтої 
скриньки», якщо зобов’язується забезпечити 
підтримку у розмірі не більше 5% від вар-
тості валової продукції господарства (для 
розвинених країн) і 10% для тих, що розви-
ваються. Україна не має зобов’язань перед 
СОТ по скороченню внутрішньої підтримки, 
яка надається через «жовті» програми, але 
зобов’язана не перевищувати річний розмір 
підтримки, який акумулюється у показнику 
СВП [3, с. 127; 9, с. 6; 10]. 

Проблема державної підтримки галузі сіль-
ського господарства актуальна сама по собі, 
адже вітчизняні товаровиробники її потребу-
ють, але ця підтримка повинна бути не лише 
фактом, а приносити відповідний економіко-
соціальний ефект. В умовах обмеженості 
відтворювального потенціалу сільськогос-
подарських підприємств, значимості матері-
ально-технічної бази, а також нестабільності 
цін важливе значення для ефективного аграр-
ного бізнесу має державна підтримка вироб-
ників, а у тваринництві вона вирішальна для 
забезпечення економічного інтересу.

Державна підтримка сільського госпо-
дарства здійснюється за методологією СОТ, 
проте для України характерна лише підтримка 
в межах заходів «жовтої і зеленої» скриньки, 
що зумовлено специфікою розвитку націо-
нального агрокомплексу й великими можли-
востями його зростання. 

До «зеленої скриньки» належать заходи, не 
спрямовані на підтримку обсягів виробництва 
та цін виробників, отже, не порушують прин-
ципів справедливої конкуренції. У додатку 2 
визначені два основних критерії, яким мають 
відповідати ці заходи [11-14]:

• підтримка повинна надаватися через 
урядові бюджетні програми, а не за кошти 
споживачів;

• наслідком підтримки не повинно бути 
надання цінової підтримки виробникам.

Державні витрати в межах «зеленої 
скриньки» можуть здійснюватись у таких 
напрямах:

• наукові дослідження, підготовка та під-
вищення кваліфікації кадрів, інформаційно-
консультаційне обслуговування;

• ветеринарні та фітосанітарні заходи, 
контроль безпеки продуктів харчування;
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• сприяння збуту сільгосппродукції, у тому 
числі збирання, обробка та поширення ринко-
вої інформації;

• удосконалення інфраструктури (будів-
ництво шляхів, електромереж, меліоративних 
споруд) за винятком операційних витрат на її 
утримання;

• утримання стратегічних продовольчих 
запасів, внутрішня продовольча допомога;

• забезпечення гарантованого доходу 
сільгоспвиробникам, удосконалення землеко-
ристування тощо;

• підтримка доходів виробників, не 
пов'язана з видом і обсягом виробництва;

• сприяння структурній перебудові сіль-
ськогосподарського виробництва;

• охорона навколишнього середовища;
• програми регіонального розвитку.
Держава, що є членом СОТ, має право фінан-

сувати заходи «зеленої скриньки» в будь-якому 
обсязі залежно від можливостей свого бюджету.

Немає також заперечень проти бюджетного 
фінансування заходів «блакитної скриньки», 
оскільки вони спрямовані на обмеження пере-
виробництва (скорочення поголів'я худоби, 
посівних площ тощо).

Найбільш дискусійним питанням при вступі 
України до СОТ є заходи «жовтої скриньки». 
До них належать заходи внутрішньої під-
тримки, що справляють викривлюючий вплив 
на торгівлю і виробництво [2; 15]:

• дотації на продукцію тваринництва та 
рослинництва;

• дотації на племінне тваринництво;
• дотації на елітне насінництво;
• дотації на комбікорми;
• компенсація частини витрат на міндо-

брива та засоби захисту рослин;
• компенсація частини витрат на енерго-

ресурси;

• цінова підтримка: компенсація різниці 
між закупівельною і ринковою ціною на сіль-
госппродукцію;

• надання виробнику товарів і послуг за 
цінами, нижчими за ринкові;

• закупівля у виробника товарів (послуг) 
за цінами, що перевищують ринкові;

• пільгове кредитування сільгоспвиробни-
ків за рахунок бюджету, списання боргів;

• пільги на транспортування сільгосппро-
дукції;

• витрати лізингового фонду та деякі інші.
Стосовно заходів «жовтої скриньки» дер-

жава повинна взяти зобов’язання із ско-
рочення бюджетного фінансування. В ході 
визначення умов вступу до СОТ розрахову-
ється показник сукупного виміру підтримки 
(СВП) як щорічна сума всіх видів державної 
підтримки, на які поширюються зобов’язання 
із скорочення [8].

За умовами СОТ підтримка сільського гос-
подарства України інституціонально обме-
жена певними правилами, серед яких голо-
вна умова – застосування заходів непрямого 
впливу, які не викривлюють конкурентні умови і 
не надають преференцій окремим виробникам. 

В Україні 33-41% загальної державної під-
тримки на програми «жовтої скриньки» припа-
дає 70-75%, на «зелену» – відповідно 25-30% 
[10]. Проте в зарубіжних країнах, що мають 
високий рівень розвитку аграрно-продоволь-
чих ринків, це співвідношення є наступним: 
в Австралії на «зелені» програми направля-
ється 91% коштів держави, у США – 78%, кра-
їнах ЄС – 59%, Бразилії та Канади – 53% [11] 
(табл. 2). 

З 25% коштів, що виділяються по програмі 
«зеленої скриньки» лише 5% від цієї суми 
направляється безпосередньо сільськогос-
подарським виробникам. Решта коштів спря-

Таблиця 2
Розподіл внутрішньої підтримки по «скриньках» СОТ, млн. дол. США [10]

Показники Австралія** Бразилія ЄС-25*** Канада США Україна
Загальна сума 
по всіх скриньках 2308,7 2417,6 79048,9 6406,5 65299,6 1966,6

в т.ч. програми
жовті 219,8 1128,3 32193,1 3004,8 14626,6 1465,8
у % 9% 47% 41% 47% 23% 75%
зелені 2088,9 895 22074,1 3401,7 50672 500,8
у % 91% 37% 28% 53% 77% 25%
блакитні 0 0 24781,7 0 0 0
у % 0% 0% 31% 0% 0% 0%
розвитку 0 394,3 0 0 0 0
у % 0% 16% 0% 0% 0% 0%
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мовуються на реалізацію через державні 
інституції загальних послуг. В той же час, 
як стверджує Кобута І.В., «..для Австралії 
характерним є широке використання мож-
ливостей «зеленої скриньки» для підтримки 
окремої продукції тваринництва та рослинни-
цтва» [10]. 

Тому вирішальним напрямком для України 
повинен стати механізм державної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників 
за рахунок розширення програм «зеленої 
скриньки». До них можна віднести вдоскона-
лення ринкової інфраструктури, створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій, 
підвищення якісних параметрів продукції, 
заходи із покращення родючості земель, фор-
мування та прозорого функціонування дер-
жавного резерву продовольства, створення 
центрів з маркетингу та дорадництва.

Характеризуючи існуючу систему під-
тримки сільського господарства України, її 
потрібно оцінювати двояко: з одного боку, 
обсяги бюджетних видатків збільшуються, а 
з іншого, – державне регулювання стосовно 
розподілу коштів залишається неефективним, 
що знижує якісні впливи видатків підтримки на 
розвиток аграрного комплексу.

Таким чином, аналіз зобов’язань України, 
взятих при вступі до СОТ, дозволяє стверджу-
вати, що умови приєднання України до СОТ 
надають можливості підтримки сільського гос-
подарства України на рівні 10-12 млрд. грн. у 
рік (зелені та жовті разом) без порушення цих 
зобов’язань. Обмеження щодо «зелених» про-
грам з боку СОТ не існує, але зазвичай Мін-
фіном накладаються ліміти на загальну суму 
фінансування бюджетних програм на під-

тримку сільського господарства через обме-
жені можливості державного бюджету країни. 
Всім відоме загальне нарікання з боку інших 
міністерств стосовно неефективності вико-
ристання коштів державного бюджету. При 
збільшенні видатків на бюджетні програми 
Міністерства аграрної політики проблемні 
питання галузі та сільської місцевості не зни-
кають. Тому зараз аграрна політика має бути 
більше сфокусована на питанні ефективності 
бюджетних програм підтримки та визначення 
коефіцієнту корисної дії реалізації цих про-
грам, які діють на даний час. 

Висновки. Проведені дослідження засвід-
чили, що на ефективність українського 
аграрно-продовольчого ринку в значній мірі 
впливає рівень державного регулювання та 
підтримки цього ринку. Проте в межах зазна-
ченої проблеми присутні проблеми, що пере-
бувають у площині формування державного 
регулювання аграрно-продовольчого ринку: 
монополізм на основних продуктових рин-
ках, недостатність держаної підтримки з 
бюджету; недосконалість правового поля, 
низький рівень оплати праці, а також недо-
статньо висока купівельна спроможність насе-
лення, несприятливий інвестиційний клімат, 
незадовільний рівень інноваційної політики, 
недостатньо прозорий механізм виділення 
бюджетних коштів на державну підтримку 
аграрно-продовольчих ринків, нееквівалент-
ність міжгалузевого обміну. 

В умовах членства України в СОТ дер-
жавне регулювання та підтримка аграрно-про-
довольчого ринку має бути спрямована на під-
вищення ефективності бюджетних програм та 
прозорому визначенні чинників їх оцінки.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Дем’яненко М.Я. Національна система державної підтримки аграрного сектору в умовах членства 

України в СОТ / М.Я. Дем’яненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.faaf.org.ua
2. Кваша С.М. Вступ до СОТ: перспективи для аграрного сектора економіки України / С.М. Кваша [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.faaf.org.ua
3. Кобута І.В. Оцінка впливу вступу України до СОТ на окремі ринки сільськогосподарської продукції /  

І.В. Кобута, О.Л. Шевцов // Економіка АПК. – 2007 р. – № 1 – С. 127-135.
4. Левченко Н.М. Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах інтеграції до європейського 

простору / Н.М. Левченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.www.kbuapa.kharkov.ua
5. Лозинська Т.М. Удосконалення фінансово-економічного механізму державного регулювання аграрного 

ринку / Лозинська Т.М., Анікеєнко В.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.www.
kbuapa.kharkov.ua

6. Баланс та споживання основних продуктів харчування населення України: стат зб. – К., 2014. –  
С. 13-35.

7. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія / Шпикуляк О.Г. – К.: 
ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 277-280.

8. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики і продовольства України. Державна цільова програма роз-
витку українського села на період до 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.minagro.gov.ua



180

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

9. Кобута І.В. Трансформація підтримки сільського господарства країн світу відповідно до домовленостей 
СОТ / Кобута І.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 6-9.

10. Кобута І.В. Аграрна політика підтримки сільського господарства – нові виклики в зв’язку із вступом 
України до СОТ / І.В. Кобута [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.faaf.org.ua 

11. Майстро С.В. Удосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах член-
ства України в СОТ / С.В. Майстро [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/
tpdu/2008-4/doc/3/03.pdf

12. Міщенко Д.А. Державне регулювання аграрного сектору економіки України в умовах світової організації 
торгівлі / Д.А. Міщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.faaf.org.ua

13. Орлик О.В. Аграрний сектор економіки України в умовах членства в СОТ: перспективи та наслідки / 
О.В. Орлик [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.faaf.org.ua

14. Осташко Т.О. Агропродовольчий ринок України в умовах СОТ: аналіз умов доступу, конкурентоспро-
можності товарів і засобів захисту / Т.О. Осташко // Український соціум. – 2008. – № 1(24). – С. 121-130.

15. Ульянченко Ю.О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу www.http://magazine.www.kbuapa.kharkov.ua 

16. Дем’яненко М.Я. Національна система державної підтримки аграрного сектору в умовах членства 
України в СОТ / М.Я. Дем’яненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. http://magazine.faaf.org.ua



181

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

© Сирветник-Царій В.В.

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 Н
А
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
И

М
 Г

О
СП

ОД
А
РС

ТВ
О

М

УДК 336.1:334.012.64(330.3)

Сучасні реалії фінансового забезпечення розвитку 
малого підприємництва в Україні

Сирветник-Царій В.В.
кандидат економічних наук,

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Проведено дослідження розвитку малого підприємництва, аналіз джерел фінансування його розвитку з 
метою встановлення напрямів підвищення ефективності фінансового забезпечення підприємництва на пер-
спективу. Проблеми надання державної підтримки у сфері фінансування розвитку малого підприємництва 
пов’язані із відсутністю коштів у державному бюджеті на реалізацію відповідних державних програм, недо-
статнім фінансуванням регіональних програм розвитку підприємництва, проблемами отримання кредитних 
коштів, залучення інвестиції тощо. Вирішення окреслених проблем безпосередньо залежить від державної 
політики підтримки розвитку підприємництва.

Ключові слова: фінансове забезпечення, підприємництво, мале підприємництво, розвиток, самофінан-
сування, державне фінансування.

Сырветник-Царий В.В. СОВРЕМЕННЬІЕ РЕАЛИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

Проведено исследование развития малого предпринимательства, анализ источников финансирования 
его развития с целью установления направлений повышения эффективности финансового обеспечения 
предпринимательства на перспективу. Проблемы предоставления государственной поддержки в сфере фи-
нансирования развития малого предпринимательства связаны с отсутствием средств в государственном 
бюджете на реализацию соответствующих государственных программ, недостаточным финансированием 
региональных программ развития предпринимательства, проблемами получения кредитных средств, при-
влечения инвестиции и тому подобное. Решение очерченных проблем непосредственно зависит от государ-
ственной политики поддержки развития предпринимательства.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, предпринимательство, малое предпринимательство, разви-
тие, самофинансирование, государственное финансирование.

Syrvetnuk-Tzariy V.V. MODERN REALITIES OF FINANCIAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF SMALL 
ENTERPRISE ARE IN UKRAINE

Studyofsmall enterprises’development, their development sources analysis, is implementeddue tothe aim of 
efficiency increasing ways development their financialsecurity for a big amount of time. Problems of state financingin 
small enterprises’ sphere are connected with lack of funds state budget for state program realization, deficient 
regional programs’ of entrepreneurship development financing, problems with credit founds, investments, etc. The 
solving of named problems depends on the public policy’s decisions aout entrepreneurship support.

Keywords: financial security, small enterprise, development, self-finance, state financing.

Постановка проблеми. В умовах стій-
кої кризи економіки України, підсиленої про-
блемами політичного характеру, зростання 
світової конкуренції особливо важливо ство-
рити сприятливі умови для розвитку підпри-
ємництва, особливо малого. Важливу роль 
у такому стимулюванні розвитку малого під-
приємництва відіграє створення належного 
фінансового забезпечення.

Світова практика показує важливість засто-
сування державних програм розвитку підпри-
ємництва, пов’язаних із прямим фінансуван-
ням окремих бізнес-проектів та створенням 
сприятливих умов для залучення різного роду 
інвестицій, кредитів та отримання пільг. Вибір 
ефективних форм та методів підтримки роз-

витку підприємництва сприяє розвитку конку-
рентного та інноваційного середовища, підви-
щенню рівня життя населення.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні 
та практичні аспекти фінансового забезпе-
чення діяльності суб’єктів господарювання 
висвітлені у працях українських науков-
ців І.А. Бланка, Т. Васильціва, Л. Воротіної, 
В.Є. Вороткіна, Т. Ковальчук, В.П. Кудря-
шова, П.С. Рогожина, В.Г. Федоренко. У праці 
О.І. Куцика розглянуто стан і перспективи 
фінансового забезпечення розвитку малого 
підприємства та запропоновано реалізацію 
системного підходу для формування дер-
жавної фінансової підтримки [1]. Світовий 
досвід фінансового забезпечення розви-
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тку малого підприємництва та його впрова-
дження у вітчизняну економіку висвітлено у 
праці І.А. Ломачінської [2]. У.З. Ватаманюк-
Зелінська [3] проаналізувала вплив бюджет-
ного фінансування на розвиток підприємни-
цтва. Учені С.В. Льовушкіна, Ю.М. Єфімова, 
О.М. Лабенко запропонували враховувати 
фінансування малого підприємництва як один 
із факторів при розробці алгоритму забез-
печення стійкості розвитку на різних стадіях 
життєвого циклу [4]. Враховуючи значні тео-
ретичні доробки з даної проблематики, вини-
кає необхідність дослідити стан, проблеми та 
перспективи їхнього розвитку в світлі останніх 
змін економічного становища України.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження розвитку малого підприємни-
цтва, аналізу джерел фінансування його роз-
витку та встановлення напрямів підвищення 
ефективності фінансового забезпечення під-
приємництва на перспективу.

Виклад основного матеріалу. Роль та зна-
чення малого підприємництва для розвитку 
економіки держави переоцінити неможливо: 
малі підприємства в значній мірі вирішують 
проблеми зайнятості населення; забезпечу-
ють формування конкурентного середовища; 
оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури 
ринку, підвищують гнучкість економіки кра-
їни; стимулюють розвиток економіки шляхом 
забезпечення приросту валового внутріш-
нього продукту.

Становлення підприємництва в Україні від-
бувається нерівномірно. Сучасні тенденції 
його розвитку носять негативний характер, 
що підтверджується аналізом даних офіційної 
статистики.

Зважаючи на те, що сучасні стандарти ста-
тистичної служби виділяють в числі суб’єктів 
малого підприємництва малі підприємства та 
фізичних осіб підприємців, доцільно проана-
лізувати тенденції їх розвитку та господарю-
вання в сучасних умовах.

Найбільш інформативним і порівнюваним 
показником розвитку малого підприємництва 
є кількість підприємств на 10 тис. населення. 
Відтак, за даними рисунка 1 проаналізовано 
даний показник за 2008–2014роки.

Період дослідження даних розвитку малого 
підприємництва визначено з точки зору 
доцільності порівняння основних індикаторів 
його розвитку з моменту виникнення світової 
фінансової кризи і сучасного стану. Отже, за 
даними рисунка 1 визначено, що на 10 тис. 
населення протягом 2008–2014 чисельність 
малого підприємництва суттєво скоротилась: 

на 45,3%, тобто на 240 од. – фізичні особи – 
підприємці і на 3,8%, тобто на 3 од. – малі 
підприємства. Тобто посилення фінансової 
кризи значною мірою негативно вплинуло на 
розвиток підприємництва в Україні. Загалом, 
кількість малих підприємств скоротилась на 
9,9%, тобто на 32 тис. підприємств, а фізичних 
осіб – підприємців – на 12%, тобто на 214 тис. 
суб’єктів підприємницької діяльності. Порів-
няно зі світовою практикою, загальне число 
суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. 
населення у 2014 р. – 76 од. є більшим, ніж 
у Великобританії на 17 од., Німеччині – на 
33 од., проте меншим, ніж у США – у 93 рази, 
ніж в Японії – у 7,7 рази [6].

Попри зниження кількості суб’єктів малого 
підприємництва, їх частка у загальній чисель-
ності суб’єктів підприємницької діяльності 
залишається дуже високою – на рівні 99%.
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Рис. 1. Кількість суб’єктів малого 
підприємництва на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 
Джерело: [5]

Створення робочих місць, працевлашту-
вання населення, і, як наслідок скорочення 
безробіття є однією із найважливіших функцій 
підприємництва. За статистичними даними, 
протягом 2008–2014 рр. спостерігається тен-
денція до скорочення як кількості зайнятих 
працівників, так і кількості найманих працівни-
ків у зазначеному секторі економіки, а втрата 
кількості робочих місць складає – 1255,1 тис. 
робочих місць (табл. 1).

Загалом у 2008–2014 роках чисельність 
зайнятих у сфері малого підприємництва 
зменшилася на 33,7%, у т.ч.: малих підпри-
ємств – на 27,3%, фізичних осіб – підпри-
ємців – на 38,4%. Щодо кількості найманих 
працівників, то їх кількість, відповідно, змен-
шилася на 33,5%, а саме: малих підприємств 
на 28,2% та фізичних осіб – підприємців – на 
41,1%. Особливо тенденції зменшення кіль-
кості зайнятих у сфері малого бізнесу та їх 
частки у загальній кількості зайнятого насе-
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лення розпочались у 2010–2011 рр., що зумов-
лене очікуваннями введення у дію податкових 
реформ щодо єдиного соціального внеску, 
який сприяв посиленню податкового тягаря 
суб’єктів малого підприємництва, та посили-
лися після виникнення суспільно-політичної 
кризи в державі.

Щодо зайнятості населення, то на сферу 
малого підприємництва припадає більше 
половини зайнятого населення України, хоча 
цей показник має тенденції до зниження й у 
2014 р. він склав 59,7% проти 63,2% у 2008 р. 
Частка найманих підприємств практично не 
змінилась у 2014 р. проти 2008 р. і становила 
загалом 41-36% від загальної чисельності 
найманих осіб.

Зниження кількості малих підприємств та 
скорочення чисельності зайнятих у сфері 
малого підприємництва пов’язані із погіршен-
ням його фінансового стану. Загалом, струк-
турний розподіл прибуткових і збиткових 
малих підприємств суттєво не змінився протя-
гом аналізованого періоду. У 2008 році частка 
прибуткових малих підприємств становила 

62,7%, збиткових – 37,7%, в 2014 р. – 66,5% 
і 33,5% відповідно. Разом із тим сума загаль-
ного збитку малих підприємств зросла за ана-
лізований період більше ніж у 14 разів і дося-
гла 175262,4 млн грн. Проблема збитковості 
вітчизняних малих підприємств є особливо 
важливою при дослідженні питання фінансо-
вого забезпечення їх розвитку. Адже саме за 
рахунок прибутку та амортизаційного фонду 
можливо здійснювати самофінансування 
діяльності та розвитку. Власне, не отримання 
прибутку, тобто збиткова діяльність малих 
підприємств стимулює необхідність пошуку 
інших джерел фінансування чи зумовлює при-
пинення діяльності підприємства.

Загалом, самофінансування переважає у 
фінансовому забезпеченні розвитку малого 
підприємництва в Україні (рис. 2). Тобто понад 
59% ресурсів, необхідних для фінансування 
діяльності, малі підприємства забезпечили 
собі самостійно шляхом використання влас-
ного капіталу, в тому числі і прибутку та амор-
тизаційних відрахувань. Як зазначає у своєму 
дослідженні О.І. Куцик, обсяг амортизаційних 

Таблиця 1
Зайнятість населення у секторі малого підприємництва України, 2008–2014 рр. [5]

(тис. осіб)

Показник Рік Відхилення,
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2008, %

Всього найманих 
працівників 3745,1 3665,8 3053,1 3057,3 2994,3 2885,6 2490,0 66,5

Всього зайнятих 
працівників 6308 6450,9 4979,1 4462,9 4329,2 4333,3 4185,1 66,3

Малі підприємства
Кількість найманих 
працівників 2206,2 2106,5 2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 1583 71,8

- у % до загальної 
кількості найманих 
працівників

58,9 57,5 66,9 65,8 65,2 65,6 63,6 4,7

Кількість зайнятих 
працівників 2319 2227,4 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 72,7

- у % до загальної 
кількості зайнятих 
працівників

36,8 34,5 43,5 46,9 47,4 46,4 40,3 3,5

Фізичні особи-підприємці
Кількість найманих 
працівників 1538,9 1559,3 1009,4 1045,5 1042,7 993,8 907,0 58,9

- у % до загальної 
кількості найманих 
працівників

41,1 42,5 33,1 34,2 34,8 34,4 36,4 -4,7

Кількість зайнятих 
працівників 3989 4223,5 2814,5 2371,4 2277,9 2322,6 2498,2 62,6

- у % до загальної 
кількості зайнятих 
працівників

63,2 65,5 56,5 53,1 52,6 53,6 59,7 -3,5
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відрахувань стрімко зростає в фінансуванні 
малих підприємств і «практично є основним 
джерело внутрішніх джерел фінансових ресур-
сів для збиткових підприємств» [1, с. 102].  
«Враховуючи те, що амортизація практично 
повністю використовується на формування 
основного і, частково, оборотного капіталу, 
його роль, як джерела фінансових ресурсів 
у суб'єктів малого підприємництва підвищу-
ється, особливо у зв’язку із введенням нових 
більш високих норм амортизаційних відра-
хувань. Як відомо, збільшення абсолютної 
суми амортизації зменшує суму прибутку від 
звичайної діяльності, що приводить до змен-
шення суми податку на прибуток. Це збільшує 
обсяги власних джерел фінансування малих 
підприємств, які обрали загальну систему 
оподаткування та обліку» [7, с. 10].

 

59,2 

16,1 

6,3 

3,2 

Самофінансування Кредити і зовнішні позики 

Кошти бюджетів Кошти місцевих бюджетів 

Рис. 2. Розподіл джерел фінансування 
діяльності малого підприємництва у 2013 р., % 

Джерело: [7]

Однією з проблем дослідження самофі-
нансування розвитку малого підприємства 
є тіньовий характер вітчизняного бізнесу, і, 
відповідно, приховування реальних даних 
щодо формування прибутків та їх розподілу. 
«Враховуючи тіньовий характер економіки, 
можна стверджувати, що статистичні джерела 
інформації відображають лише задекларо-
вані результати джерел формування ресурсів 
малими підприємствами, тоді як насправді 
більшість із них реалізуються на основі прихо-
ваного самофінансування, що реалізується як 
законним так і незаконним способами (ресурси 
формуються внаслідок створення прихова-
них резервів, внаслідок порушення принципу 
формування фінансової звітності, відтермі-
нування податкових платежів, застосування 
прискореної амортизації, застосування індек-
сації тощо). Однак, варто відзначити, що для 
цього використовуються практично ті кошти, 

що залишились після розподілу чистого при-
бутку між усіма учасника господарського про-
цесу» [1, с. 102].

Світовий досвід та сучасний стан ефек-
тивності функціонування підприємств малого 
бізнесу в Україні свідчать, що використовуючи 
лише самофінансування, неможливо досягти 
високих темпів розвитку. Зважаючи на те, що 
діяльність суб’єктів малого підприємництва 
лише на 59,2% фінансується самостійно (рис. 
2), виникає необхідність у пошуку інших дже-
рел фінансування. Узагальнюючи світовий та 
вітчизняний досвід фінансування малого під-
приємництва, традиційно виділяють такі дже-
рела залучення коштів ззовні: кредити комер-
ційних банків (фінансово-кредитний ринок); 
державне фінансування – у формі державної 
підтримки та грантів; ресурси міжнародних 
фондів та організацій; інвестування (фондо-
вий ринок); ресурси приватних осіб [9; 10].

Активізація фінансово-кредитних та інвес-
тиційних процесів державної фінансової під-
тримки суб’єктів малого підприємництва 
реалізовується через виконання завдань 
«Національної програми сприяння розви-
тку малого підприємництва», що спрямована 
на [11]: формування мережі регіональних 
фондів підтримки підприємництва та кре-
дитно-гарантійних установ; розроблення та 
запровадження ефективних кредитно-гаран-
тійних механізмів мікрокредитування суб'єктів 
малого підприємництва; створення та під-
тримку фінансових інститутів, які працюють 
на розвиток малого підприємництва. 

Фінансове забезпечення реалізації Про-
грами повинно здійснюватися за рахунок 
Державного бюджету України. Оскільки 
бюджет України в останні роки здебільшого 
дефіцитний, йому властиве постійне недо-
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фінансування передбачених заходів через 
брак бюджетних коштів (рис. 3). Зокрема, 
визначено, що протягом аналізованого пері-
оду лише у 2008 році заплановані кошти в 
розмірі 2000 тис. грн повною мірою спрямо-
вані з державного бюджету на забезпечення 
реалізації програми розвитку малого підпри-
ємства. У 2009 році недофінансування стано-
вило 320 тис. грн, у 2010 р. – 220 тис. грн, у 
2011 р. непрофінансовано взагалі, тобто на 
10300 тис. грн, у 2012–2013 рр. профінансо-
вано практично на половину задекларованого 
обсягу. В бюджеті 2014 року такі видатки не 
заплановано.

Переважно передбачені бюджетні кошти 
направляються для підтримки малого під-
приємництва шляхом мікрокредитування 
(близько 70%) та реалізацію окремих захо-
дів, пов’язаних із організацією та реалізацією 
регіональних інвестиційних програм. Також 
програмою передбачається щорічне фінан-
сування підтримки малого підприємництва на 
регіональному рівні. Проте в регіонах кошти 
на підтримку підприємництва виділяються 
дуже нерівномірно. Зокрема, за даними Дер-
жавної служби України з питань регулятор-
ної політики та розвитку підприємництва [7] 
визначено, що у 2013 році «на реалізацію 
регіональних та місцевих програм розвитку 
малого і середнього підприємництва місце-
вими органами виконавчої влади передба-
чалося спрямувати кошти у загальній сумі 
165,7 млн грн. Відповідними рішеннями рад 
АР Крим, областей, міст Києва та Севасто-
поля у 2013 році затверджено обсяги на реа-
лізацію заходів зазначених програм у сумі 
53,6 млн грн, що складає 32,3% від заплано-
ваного обсягу.

Найбільші обсяги фінансування на вико-
нання регіональних та місцевих програм розви-
тку малого і середнього підприємництва були 
затверджені в обласних бюджетах у: м. Київ – 
30,0 млн грн, АР Крим – 4,45 млн грн, Одесь-
кій обл. – 3,85 млн грн, Чернігівській обл. – 
2,45 млн грн., Сумській обл. – 2,3 млн грн, 
Кіровоградській та Івано-Франківській обл. – 
по 1,5 млн грн. Найменші обсяги фінансування 
регіональних та місцевих програм розвитку 
малого і середнього підприємництва було 
затверджено у Дніпропетровській області – 
84,4 тис. грн, м. Севастополь – 115,0 тис. грн, 
Херсонській області – 150,0 тис. грн та Рів-
ненській області – 160,0 тис. грн [7]. Тобто за 
наведеними даними можна зробити висновок 
і про недофінансування розвитку підприємни-
цтва з боку регіональних бюджетів.

Потреба малого бізнесу в оборотних 
коштах, виходячи з досвіду розвинутих країн 
світу, мала б забезпечуватися шляхом залу-
чення банківських кредитів. За результатами 
досліджень Міжнародної фінансової кор-
порації, 75% опитаних респондентів осно-
вною перепоною на шляху розвитку малого 
підприємництва на місцевому рівні назвали 
обмежений доступ до фінансування та мож-
ливість залучення на вигідних умовах кре-
дитних ресурсів [14]. Залучення коштів від 
комерційних банків складає досить усклад-
нену процедуру, по-перше, через суб’єктивне 
враження нереальності отримання кредитів 
(згідно із соціологічними дослідженнями, так 
вважають 60% українських підприємців) [10]. 
Діяльність малих підприємств пов’язана із 
підвищеним рівнем ризику, нестачі фахівців 
з фінансово-економічної оцінки перспектив 
розвитку проектів, що розглядається фінан-
совими установами критично. Крім того, про-
блеми вітчизняної банківської системи зумо-
вили тимчасове призупинення кредитування 
малого бізнесу. Це зробило кредити менш 
доступними через їх суттєве здорожчання 
та зростання вимог баків щодо кредитного 
захисту. Ускладнюються умови отримання 
кредитів ще й певними суб’єктивними факто-
рами. Зокрема, як стверджує в своєму дослі-
дженні М.І. Іоргачова, «Сьогодні чітко виді-
ляються ті сфери економіки, які банкіри, не 
зважаючи на недавню фінансову кризу, все 
ж готові забезпечити фінансуванням» [15]. 
Тобто проявляється висока галузева концен-
трація надання банківськими установами кре-
дитних ресурсів. Таким чином, для більшості 
малих підприємств банківські кредити стають 
недоступними через галузеву неприналеж-
ність до пріоритетних галузей.

Отже, фінансове забезпечення малого під-
приємництва в Україні наразі не направлення 
на стимулювання його розвитку, а в кращому 
випадку дозволяє досягти рівня беззбитко-
вості. Вітчизняні малі підприємства опинились 
в ситуації, коли власні обсяги господарювання 
не забезпечують повного самофінасування, а 
ззовні практично немає можливості отримати 
фінансову допомогу.

У такому разі вирішення проблем фінансу-
вання розвитку малого підприємництва пови-
нно повною мірою регулюватися державою, 
особливо зважаючи на важливу роль малого 
підприємництва в розвитку економіки дер-
жави. Оновлення регуляторного середовища 
для активізації підприємницької діяльності 
перебуває у першочерговому переліку серед-



186

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ньо- і довгострокових цілей розвитку. Відтак, 
існує необхідність встановлення чітких засад 
реалізації державної політики у сфері під-
приємництва та відновлення повного фінан-
сування всіх видів державної фінансової під-
тримки.

Висновки з цього дослідження. Загалом, 
проведений аналіз реального стану реалізації 
системи фінансового забезпечення розвитку 
малого підприємництва засвідчив, що досі 
в Україні не вдалося досягти вагомих пози-
тивних наслідків та кардинально трансфор-
мувати становище як щодо відчутного кіль-
кісного та якісного зростання ефективності 
діяльності суб’єктів малого підприємництва, 
так і стосовно покращання їх становлення як 
важливої соціально-економічної одиниці сус-
пільного відтворення.

Державна політики у сфері фінансування 
характеризується переважно декларативним 
характером стимулювання розвитку підпри-
ємництва та потребує дієвих та ефективних 
методів фінансової підтримки досліджуваних 
суб’єктів та паралельного управління цими 
процесами на рівні держави, регіону та самого 
суб’єкта господарювання.

Разом із тим проведений аналіз дозволяє 
стверджувати, що необхідно стимулювати як 
забезпечення недостатніх ресурсів для роз-
витку підприємництва, так і зростання можли-
востей самофінансування суб’єктами малого 
підприємництва. Реалізація заходів фінансо-
вого забезпечення розвитку підприємництва 
повинна відбуватися з використанням кра-
щого досвіту розвинутих країн світу.

Огляд світового досвіду засвідчує, що 
для країн з ринковою економікою більш 
характерним є принцип «активізації самодо-
помоги» при реалізації політики фінансової 
підтримки малого підприємництва – опо-
середкована фінансова підтримка (пере-
ведення державою на себе державних 
або банківських гарантій: надання пільг за 
податками (збереження спрощеної системи 
оподаткування); надання податкових знижок 
або зменшення розмірів штрафу, відсотків 
або інших санкцій, передбачених спеціаль-
ними законом; продаж нерухомого держав-
ного або комунального майна за ціною нижче 
ринкової, відстрочка або розстрочка сплати 
податків [16, с. 167]).

Стимулювання самофінансування мож-
ливе за умови зростання обсягів діяльності 
підприємств. Відтак, державна підтримка в 
цьому напрямку повинна направлятись на 
формування державного замовлення, під-

тримку вітчизняного виробника. З метою 
стимулювання формування власних коштів, 
зокрема, прибутку, доцільно переглянути 
політику формування трансакційних витрат 
суб’єктів малого підприємництва з метою їх 
критичного зниження. Тобто необхідно мак-
симально реалізувати заходи, направлені 
на подолання витрат, пов’язаних з доступом 
суб’єктів малого і середнього підприємництва 
до ринків, прав діяльності, господарських 
ресурсів, ринкової інфраструктури, інформа-
ції, управлінських технологій, інвестицій та 
інновацій.

Щодо державного фінансового забезпе-
чення, то за результатами проведеного ана-
лізу виявлено такі необхідні заходи стимулю-
вання розвитку малого підприємництва:

1. Відновлення прямого фінансового забез-
печення шляхом надання адресної цільової 
допомоги, субвенцій, грандів для створення 
та функціонування пріоритетних видів діяль-
ності, конкретних підприємств, нових робочих 
місць.

2. Відновлення відшкодування частини 
вартості кредитів, тим самим створюючи 
умови спрощення і доступності отримання 
кредитів.

3. Формування дієвої та ефективної фінан-
сово-кредитної політики держави, направ-
леної на здешевшання кредитів та їх більшу 
доступність для малого бізнесу.

4. Посилення співпраці з міжнародними 
організаціями та фондами, що стимулюють 
розвиток малого та середнього бізнесу як 
з боку банківських установ так і державних 
регулюючих органів.

5. Стимулювання сприятливого інвестицій-
ного клімату в Україні.

Значною мірою всі визначені проблеми 
фінансування розвитку малого підприємни-
цтва в Україні та шляхи їх подолання знахо-
дяться в залежності від вирішення проблем 
кризового стану економіки держави, посиле-
них політичними причинами. Тож формування 
сприятливих умов для розвитку малого під-
приємництва стануть можливими після вирі-
шення економіко-політичних макроекономіч-
них проблем.

Перспективи подальших досліджень з 
даної проблематики полягають у систематич-
ному моніторингу змін фінансового забезпе-
чення розвитку малого підприємництва в Укра-
їні, реалізації програм державної підтримки. 
Також доцільно з-поміж визначених загальних 
напрямів державного фінансування та ство-
рення фінансової підтримки підприємництву 
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виокремити такі, як інвестування, реалізація 
державних програм часткового відшкоду-
вання вартості кредитів та визначити напрями 

управління підвищенням їхньої ефективності 
щодо стимулювання розвитку підприємництва 
в Україні.
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У статті розглянуто динаміку та структуру державних витрат на підтримку аграрного сектору економіки 
України. Виявлено основні недоліки в системі бюджетної підтримки та низький рівень ефективності здійсню-
ваних видатків. Розроблено пропозиції стосовно трансформації бюджетної підтримки вітчизняного аграрного 
сектору з огляду на необхідність зближення аграрних політик ЄС та України.
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Смолий Л.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

В статье рассмотрены динамика и структура государственных расходов для поддержки аграрного сек-
тора экономики Украины. Выявлены основные недостатки в системе бюджетной поддержки и низкий уро-
вень эффективности осуществляемых расходов. Разработаны предложения по трансформации бюджетной 
поддержки отечественного аграрного сектора с учетом необходимости сближения аграрных политик ЕС и 
Украины.
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Smoliі L.V. TRANSFORMATION OF BUDGET SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE IN 
CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

The article deals with dynamics and structure of public expenditures to support the agricultural sector of Ukraine. 
Major shortcomings in the system of budget support and low level of efficiency of ongoing costs are determined. 
Proposals for the transformation of budgetary support of domestic agricultural sector in view of the necessity of 
convergence of agricultural policies of the EU and Ukraine are found.

Keywords: government support, budget support, agricultural sector, agriculture, European integration, EU 
Common Agricultural Policy.

Постановка проблеми. Багатофункціо-
нальна природа сільського господарства, що 
визнається провідними економістами-аграр-
никами та складає основу європейської аграр-
ної політики, передбачає здатність його поряд 
з виробництвом продовольства продукувати 
також і суспільні блага: забезпечення продо-
вольчої безпеки, збереження навколишнього 
середовища, розвиток сільських територій.  
З погляду економічної теорії виробництво сус-
пільних благ є позитивним зовнішнім ефектом, 
що автоматично не регулюється ринковим меха-
нізмом. Це породжує необхідність державного 
втручання в функціонування галузі, зокрема 
підтримки її розвитку, одним із найбільш дієвих 
інструментів якої є бюджетна політика. Транс-
формаційні зрушення в аграрному секторі, що 
зумовлені активізацією євроінтеграційних про-
цесів, вимагають розробки нових підходів до 
здійснення бюджетної підтримки галузі з метою 
забезпечення адаптації до нових умов.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Розкриття особливостей та ефективності 
державної підтримки аграрного сектору є пред-
метом наукових досліджень багатьох еконо-
містів-аграрників. Праці М.Ю. Коденської [1] 
присвячені висвітленню теоретико-методоло-
гічних засад державної підтримки, зокрема в 
частині виконання державних програм розви-
тку сільського господарства України. Творчим 
колективом під керівництвом О.М. Бородіної 
[2] комплексно аналізуються обсяги бюджет-
них витрат на сільське господарство, визна-
чається вплив окремих програм підтримки на 
результативність функціонування сільськогос-
подарських товаровиробників і агросфери в 
цілому. Характеристику напрямів та механізмів 
бюджетної підтримки аграрного сектору Укра-
їни, оцінку її ефективності у порівнянні зі сві-
товими тенденціями через прямі, спеціальні 
режими та механізми оподаткування здійснено  
М.Я. Дем’яненком, П.Т. Саблуком, О.Є. Гудзь [3]. 

© Сирветник-Царій В.В.
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Формулювання цілей статті. Порушена 
проблема розглядається переважно з позиції 
огляду існуючих тенденцій, що складаються в 
державному фінансуванні аграрного сектору, 
тоді як подальшого обґрунтування потребують 
напрями реформування державної бюджетної 
підтримки аграрного сектору, виявлення най-
більш ефективних механізмів фінансування, 
що може бути використано при розробці дер-
жавних програм та стратегій соціально-еконо-
мічного розвитку сільського господарства та 
сільських територій в умовах європейського 
вибору.

Метою дослідження є виявлення недолі-
ків та невідповідностей в системі державної 
бюджетної підтримки вітчизняного аграрного 
сектору економіки та визначення основних 
напрямів її трансформації з огляду на необхід-
ність зближення та адаптації аграрних політик 
ЄС та України.

Виклад основного матеріалу. Реалізація 
потужного потенціалу аграрного сектору Укра-
їни потребує виваженої аграрної політики та 
формування ефективних механізмів держав-
ної підтримки галузі. У системі державного 
регулювання державна підтримка сільсько-
господарського виробництва визначається як 

сукупність інструментів і форм економічного 
впливу на розвиток сільського господарства 
та його стимулювання з метою формування 
й забезпечення організаційних і економічних 
умов ефективного функціонування та забез-
печення конкурентоспроможності всіх кате-
горій господарств, створення можливостей 
для розвитку сільських територій і досягнення 
продовольчої безпеки [1, с. 14]. Досягнення 
цієї мети значною мірою реалізується через 
бюджетну підтримку сільськогосподарського 
виробництва.

Бюджетне фінансування аграрної галузі в 
Україні можна згрупувати за напрямами, які 
наведено в таблиці 1.

Показники останніх п’яти років у зв’язку зі 
складною економічною ситуацією та змінами 
в законодавстві характеризуються недофі-
нансуванням запланованого бюджету, розрив 
між запланованими та фактичними видатками 
становить від 13,4 до 29,5%. Найвищого рівня 
виконання аграрного бюджету було досягнуто 
в 2014 р. (86,6%). Спостерігається тенденція 
до значного зменшення бюджетних витрат на 
розвиток аграрного сектору (майже в 4 рази 
за аналізований період). Найбільшого скоро-
чення зазнало фінансування розвитку люд-

Таблиця 1
Динаміка видатків Державного бюджету України  

на розвиток аграрного сектору економіки за напрямами
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2011
млн грн 2766,0 1495,6 254,6 2740,6 126,3 16,5 470,6 1,9 139,7 8011,8

% до плану 91,1 75,7 91,9 95,3 84,3 99,4 16,2 82,6 55,6 70,8

2012
млн грн 3759,9 541,3 218,3 2868,6 139,4 9,0 548,1 2,1 366,6 8005,5

% до плану 88,1 28,9 89,5 95,7 78,8 56,6 30,3 81,5 74,4 70,5

2013
млн грн 3058,0 502,1 140,8 2230,4 132,0 10,7 815,8 1,6 302,1 7193,5

% до плану 97,4 82,2 105,9 67,1 90,1 68,2 108,8 80,0 50,0 82,5

2014
млн грн 2796,4 99,7 104,6 2002,6 69,1 4,5 415,1 0,9 8,4 5501,3

% до плану 2828,9 95,0 108,2 89,3 95,3 4,5 42,0 100 10,3 86,6

2015
млн грн 1115,0 318,6 95,2 13,3 534,4 5,7 40,6 0,9 - 2123,7

% до плану 89,9 69,4 96,5 81,6 97,7 100,0 16,2 99,5 - 81,1
2015 до 

2011 % 40,3 21,3 37,4 0,5 423,1 34,5 8,6 0,5 - 26,5

В
 с

ер
ед

-
нь

ом
у млн грн 2699,1 591,5 162,7 1971,1 200,2 9,3 458,0 1,5 163,4 6256,7

% до загаль-
ного обсягу 43,1 9,5 2,6 31,5 3,2 0,1 7,3 0,1 2,6 100,0

Розраховано за даними [4] 
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ського капіталу (зокрема фінансування під-
готовки фахівців для аграрної галузі вищими 
навчальними закладами), частка якого у 
попередні роки становила 30–35% від загаль-
ного обсягу видатків на сільське господар-
ство. Головним чином це пов’язано з переда-
чею у 2015 р. ВНЗ, що підпорядковувались 
Міністерству аграрної політики і продоволь-
ства, у підпорядкування Міністерству освіти 
і науки України. Крім того, у 2015 р., на від-
міну від попередніх років, не здійснювались 
видатки на проведення земельної реформи, 
що пов’язано з реорганізацією Державного 
агентства земельних ресурсів, до функцій 
якого належала реалізація даного напряму, 
та передачею його в підпорядкування Мініс-
терству регіонального розвитку, будівництва 
т житлово-комунального господарства. Це 
призвело до того, що Міністерство аграрної 
політики і продовольства фактично втратило 
можливість реалізовувати державну політику 
у сфері земельних відносин.

Позитивною є тенденція до зрушень в 
структурі державної бюджетної підтримки в 
напрямі збільшення частки видатків, що, за 
класифікацією СОТ, не спотворюють умови 
виробництва та торгівлі, або спричиняють 
мінімальне викривлення (так звані заходи в 
рамках «зеленої скриньки») (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл державних видатків на 
сільське господарство та розвиток сільських 

територій відповідно до їхнього впливу  
на виробництво та торгівлю

Джерело: розраховано та побудовано  
за даними [4]

Сукупний обсяг витрат, що стимулюють роз-
виток галузі, у 2015 р. становив 1,8 млрд грн 
(83% від загального обсягу видатків) проти 
6,0 млрд грн (76%). Найбільшу частку з них 
становлять адміністративні витрати – на 
загальне керівництво, управління та здій-
снення державного контролю (43% в серед-
ньому за п’ять років), а також видатки на 
розвиток людського капіталу (фінансування 

освіти, підвищення кваліфікації працівників 
аграрного сектору, оздоровлення їхніх дітей). 
Збільшилася частка витрат на наукові дослі-
дження та розробки – з 3,2% у 2011 р. до 4,5% 
у 2015 р., хоча в грошовому вимірі обсяги 
такої підтримки скоротилися у 2,7 рази. Різко 
за зазначений період зросла частка видатків 
на збереження, відновлення і розвиток при-
родного і біологічного потенціалу (з 1,6% у 
2011 р. до 25,2% у 2015 р.).

Категоріями заходів підтримки, що стри-
мують розвиток (заходи «жовтої скриньки» за 
класифікацією СОТ), є фінансова підтримка 
сільського господарства (переважно заходи 
цінового регулювання) – 9,5% загального 
обсягу видатків в середньому за п’ять років, а 
також виробничі субсидії на розвиток тварин-
ництва, хмелярства, виноградарства та садів-
ництва – 7,3%. Слід зазначити, що вказані 
заходи в останній рік були значно недофінан-
сованими (69 і 16% від запланованого обсягу 
відповідно). Загальний обсяг фінансування 
всіх заходів «жовтої скриньки» не перевищує 
встановлений угодою з СОТ сукупний вимір 
підтримки (3 млрд грн).

Недофінансування заходів з розвитку 
аграрного сектору супроводжується низь-
кою ефективністю використання бюджетних 
коштів. За даними Рахункової палати Укра-
їни [5], через прийняття неефективних управ-
лінських рішень та обмежене фінансування 
кошти державного бюджету, спрямовані на 
виконання завдань та заходів у межах Дер-
жавної цільової програми розвитку україн-
ського села на період до 2015 року, у 2014 р. 
та за 9 міс. 2015 р. використано з порушенням 
норм чинного законодавства – 6 млн грн, нее-
фективно – 0,8 млн грн, збитки державного 
бюджету становлять 752,3 млн грн, допущено 
заборгованість перед державним бюдже-
том – 100,8 млн гривень. Крім того, існують 
ризики втрат державного бюджету – загалом 
455,8 млн гривень.

В результаті надання фінансової підтримки 
фермерським господарствам лише 5% від 
зареєстрованої їх кількості змогло нею ско-
ристатися, переважно шляхом отримання 
безвідсоткових кредитів на безповоротній та 
поворотній основі. Значна частина коштів, 
виділена на фінансову підтримку галузей рос-
линництва та тваринництва, не забезпечує 
відповідного збільшення обсягу виробництва 
продукції. Так, наприклад, впродовж аналі-
зованого періоду на розвиток хмелярства, 
виноградарства, та садівництва було виді-
лено 455,3 млн грн, однак площа хмільників 
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за цей час скоротилась на 33%, виноградни-
ків – на 42%, плодоягідних насаджень – на 
6% [6, с. 89]. На підтримку тваринництва було 
здійснено видатки на суму 1 479 млн грн, 
однак поголів’я тварин скоротилось за всіма 
їх видами, зокрема, ВРХ – на 14%, свиней – 
на 8% [6, с. 108].

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, 
що передбачає зближення політик та законо-
давства з метою сприяння розвитку сільського 
господарства та сільських територій, відкри-
ває для України можливість змінити вектор 
державної аграрної політики та подолати 
недоліки і прорахунки в цій сфері. В Європей-
ському Союзі державна підтримка сільсько-
господарського виробництва здійснюється в 
межах Спільної аграрної політики (САП ЄС). 
Зважаючи на задекларований євроінтеграцій-
ний вектор розвитку аграрної сфери, перед 
Україною постає необхідність досягти від-

повідності цілям та пріоритетам САП ЄС на 
2014–2020 рр. 

Відповідно до Стратегії «Європа 2020» та 
цілей CAП, виділено три довгострокові стра-
тегічні цілі, які визначені для подальшої реалі-
зації політики сільського розвитку ЄС у 2014 – 
2020 рр.: 

– сприяння конкурентоспроможності сіль-
ського господарства; 

– забезпечення сталого управління при-
родними ресурсами; 

– досягнення збалансованого територі-
ального розвитку сільської економіки та гро-
мад, включаючи створення умов та підтримку 
зайнятості [7].

 В структурі запропонованого Європей-
ською Комісією бюджету САП ЄС на 2012–
2020 рр. видатки за фінансовим блоком «Прямі 
виплати і маркетингові витрати» становлять 
72,8% (281,8 млрд євро), за блоком «Сіль-
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Рис. 2. Напрями трансформації державної бюджетної підтримки  
аграрного сектору в Україні

Джерело: власна розробка
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ський розвиток» – 23,2% (89,9 млрд євро), 
за іншими напрямами – 4% (15,2 млрд євро) 
[8, с. 92].

Спрямування запланованих змін свідчить 
про те, що висока витратність у сполученні з 
низькою ефективністю державної підтримки 
сільського господарства змусили переглянути 
пріоритети в аграрній політиці ЄС. Зважаючи 
на особливості бюджетного фінансування 
вітчизняного аграрного сектору та вимоги, що 
диктуються необхідністю зближення та адап-
тації аграрних політик Європейського Союзу 
та України, окреслені пріоритети можна вва-
жати цільовими орієнтирами для державної 
бюджетної підтримки галузі. Виходячи з цього, 
можемо виділити основні її невідповідності й 
недоліки та відповідні напрями реформування 
(рис. 2). 

1. Орієнтація на зменшення розміру 
бюджетної підтримки аграрного сектору в ЄС є 
наслідком проведення ще в 2005 р. так званої 
реформи Фішлера, одним з результатів якої 
стало зобов’язання щодо зниження виплат 
сільськогосподарському виробництву. Скоро-
чення частки САП у бюджеті ЄС планується 
до 33% у 2020 р. порівняно з 39% у 2013 р. 
В умовах значного недофінансування страте-
гічно важливих напрямів розвитку аграрного 
сектору в Україні виконання вимоги щодо ско-
рочення прямих трансфертів з бюджету на 
підтримку аграрного виробництва має ком-
пенсуватись підвищенням ефективності вико-
ристання бюджетних коштів, використанням 
механізмів непрямої державної підтримки, 
зокрема пільгового оподаткування.

2. Існуюча практика здійснення платежів, що 
ґрунтуються на виробництві певних видів про-
дукції чи придбанні певних видів ресурсів стиму-
лює сільськогосподарських товаровиробників 
збільшувати виробництво продукції. Однак, за 
підрахунками експертів ОЕСР, один додатковий 
долар такої підтримки збільшує доходи ферме-
рів лише на 25 центів, тобто її ефективність є 
низькою [9, с. 140]. Перехід до прямих виплат 
незалежно від розміру та організаційно-право-
вої форми господарств усуватиме переваги 
великих товаровиробників перед малими при 
отриманні державної підтримки. 

3. Одним із пріоритетних напрямів для 
України має стати підтримка існуючої тенден-
ції до структуризації державної бюджетної 
підтримки на користь заходів, що стимулюють 
розвиток. Вивільнені фінансові ресурси від 
скорочення програм, що спотворюють вироб-
ництво і торгівлю, мають спрямовуватись на 
вдосконалення інфраструктури, належне 

фінансування аграрної освіти та наукових 
досліджень, впровадження інновацій, поліп-
шення якості продукції та підвищення родю-
чості земель тощо. 

4. Неврахування особливостей ведення 
сільськогосподарського виробництва (сезон-
ність, збільшена потреба в фінансових ресур-
сах в весняно-літній період), недосконалість 
розподілу бюджетних коштів призводить до 
несвоєчасного їх надання та повернення до 
бюджету як невикористаних, отримання виплат 
лише невеликою часткою виробників, як пра-
вило, великих та фінансово стабільних. Це 
вимагає підвищення обізнаності та доступності 
товаровиробників щодо отримання державної 
допомоги, недопущення порушень бюджетної 
дисципліни та дотримання принципу справед-
ливості та прозорості при її розподілі.

5. Сучасні принципи розподілу бюджетних 
коштів, призначених для підтримки аграрного 
сектору, спрямовані переважно на отримання 
вигід банками, агротрейдерами, постачальни-
ками ресурсів та власниками великотоварного 
виробництва сільськогосподарської продукції. 
Це не сприяє досягненню кінцевої мети держав-
ної підтримки галузі. Тому прозорість розподілу 
бюджетних коштів, рівноправність товаровироб-
ників при отриманні допомоги, вдосконалення 
механізмів пільгового кредитування, надання 
дотацій, цінового регулювання створюватиме 
умови для підвищення ефективності викорис-
тання обмежених бюджетних ресурсів.

6. Економістами-аграрниками пропону-
ється виділяти на розвиток людського капі-
талу і сільських територій 50% виділених 
бюджетом коштів для здійснення державної 
аграрної політики [2, с. 118]. Значну частку 
цих коштів, на нашу думку, слід спрямовувати 
поряд з фінансуванням аграрної освіти і під-
вищення кваліфікації працівників на сприяння 
працевлаштуванню сільського населення 
у сферах, що не пов’язані з сільськогоспо-
дарською діяльністю. В умовах інтенсифіка-
ції сільськогосподарського виробництва та 
вивільнення значної кількості працівників це 
створюватиме умови для розвитку сільських 
територій, підвищенню добробуту сільських 
жителів та стимулюватиме самоінвестування 
ними розвитку власного людського капіталу за 
мінімального рівня державної підтримки. 

7. Посилення використання в сільськогос-
подарському виробництві високоінтенсивних 
технологій вимагає дотримання балансу між 
економічними, соціальними та екологічними 
складовими розвитку аграрного виробництва. 
В країнах – членах ОЕСР з метою екологізації 
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сільського господарства надається фінансова 
допомога для заходів підтримки рівноваги біо-
ценозів, охорони навколишнього середовища, 
поліпшення екологічності виробництва шля-
хом консервації орних земель (виведення їх під 
пар) та заліснення територій [10, с. 106]. В умо-
вах дефіцитності фінансових ресурсів бюджету 
нашої держави темпи зростання забруднення 
навколишнього середовища можна знизити 
шляхом позбавлення державних субсидій тих 
виробників, що не дотримуються екологічних 
норм та стандартів щодо ведення сільськогос-
подарського виробництва. 

Висновки. Проведене дослідження дозво-
лило виявити неефективність вітчизняної 
бюджетної підтримки аграрного сектору, 
невідповідність динаміки та структури дер-
жавних видатків цілям та пріоритетам САП 
ЄС, адаптація до якої в контексті євроінтегра-
ційних намірів України є одним із першочер-
гових завдань аграрної політики. Основними 
напрямами трансформації державної бюджет-
ної підтримки аграрного сектору мають стати: 
поступове зменшення розміру бюджетної під-
тримки, супроводжуване підвищенням ефек-
тивності використання бюджетних коштів; 
перехід до прямих виплат сільськогосподар-
ським товаровиробникам незалежно від роз-
міру господарств та організаційно-правової 
форми; переорієнтація з видатків, що «спотво-

рюють виробництво і торгівлю», на видатки, 
що стимулюють розвиток; підвищення обізна-
ності товаровиробників щодо отримання дер-
жавної допомоги та прозорості її отримання; 
відмова від програм і механізмів підтримки, 
що призводять до неефективного викорис-
тання коштів; орієнтація бюджетних видатків 
на сприяння розвитку людського капіталу та 
сільських територій; стимулювання екологі-
зації сільськогосподарського виробництва. 
При цьому процеси адаптації слід здійсню-
вати, не просто копіюючи досвід і досягнення 
країн-членів ЄС, а з урахуванням національ-
ної специфіки. Виділені напрями мають, за 
нашим переконанням, стати пріоритетними 
при формуванні національної аграрної полі-
тики та вибору інструментів регулювання 
даної сфери, що дозволить у визначені строки 
подолати неузгодженості та отримати перші 
вигоди євроінтеграції. 

Подальші дослідження порушеної про-
блеми мають стосуватися вивчення та уза-
гальнення досвіду країн-членів Європейського 
Союзу у сфері субсидування сільськогоспо-
дарського виробництва, формулювання про-
позицій стосовно удосконалення конкретних 
механізмів та інструментів надання держав-
ної бюджетної підтримки аграрному сектору в 
напрямі зближення аграрної політики та вза-
ємовигідного співробітництва України та ЄС.
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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності та особливостей формування й викорис-
тання економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць. Розкрито значення економічного 
потенціалу для забезпечення сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, а також подано ав-
торське бачення основних складових економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць. 

Ключові слова: економічний потенціал, фінансовий потенціал, адміністративно-територіальні 
одиниці,програмно-цільовий метод.

Стегней М.И., Максютова-Грешкулич Д.В., Добош И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности, особенностей формирования 
и использования экономического потенциала административно-территориальных единиц. Раскрыто значе-
ние экономического потенциала для обеспечения устойчивого развития административно-территориальных 
единиц, а также представлено авторское видение основных составляющих экономического потенциала 
административно-территориальных единиц. 

Ключевые слова: экономический потенциал, финансовый потенциал, административно-территориальные 
единицы, программно-целевой метод.

Stehnei M.I., Maksyutova-Greshkulich D.V., Dobosh I.V. THE THEORETICAL BASIS OF FORMATION AND 
USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF ADMINISTRATIVE TERRITORIAL UNITS

The article deals with theoretical approaches to determining the nature and characteristics of the formation and 
use of the economic potential of administrative territorial units. Reveals the importance of the economic potential for 
the sustainable development of administrative territorial units and presents the author's vision of basic components 
of the economic potential of administrative territorial units.

Keywords: economic potential, financial potential, administrative units, program-target method.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку науки, освіти та економіки 
широкого використання набуло поняття еко-
номічного та фінансового потенціалу, як відо-
браження акумульованих ресурсів та фінан-
сових можливостей держави, регіонів, фірм, 
домогосподарств тощо.

Економічний та фінансовий потенціали 
адміністративно-територіальних одиниць є 
базовою основою у процесі формування міс-
цевих бюджетів, що дає змогу забезпечувати 
сталий соціально-економічний розвиток цих 
одиниць. Саме тому формування фінансо-

вих ресурсів місцевими бюджетами вимагає 
забезпечення умов ефективного викорис-
тання економічного та фінансового потенці-
алу в межах окремих адміністративно-терито-
ріальних одиниць. 

Визначення змістового навантаження, зна-
чення та особливостей кожної окремої адмі-
ністративно-територіальної одиниці, як важ-
ливої складової суспільно-територіальної 
системи країни, забезпечує можливість оцінки 
їх економічного та фінансового потенціалу, а 
також узгодження їх системи управління та 
використання.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Існує багато теоретичних і методичних 
розробок, пов’язаних з оцінкою різних видів 
економічного потенціалу, окремих складових 
фінансового потенціалу та ефективності їх 
використання. Значний внесок у дослідження 
процесу формування фінансового потенці-
алу здійснили зарубіжні та вітчизняні вченні, 
такі як: Боронос В., Кіндзерський К., Якубов-
ський М., Галиця І., Іртищева І., Гоблик В. 

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення та обґрунтування теоретичних 
основ формування й використання економіч-
ного потенціалу адміністративно-територіаль-
них одиниць. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Наявність економічного та фінан-
сового потенціалів необов’язково перед-
бачає його ефективне використання та 
реалізацію поставлених завдань, а обмеж-
ується окресленням можливостей такого 
використання. 

З огляду на це, під економічним потенціа-
лом адміністративно-територіальних одиниць 
потрібно розуміти можливості залучення та 
ефективного використання наявних та потен-
ційних ресурсів з метою задоволення потреб 
населення в рамках забезпечення сталого 
розвитку. У такому випадку низький потенціал 
адміністративно-територіальної одиниці озна-
чає, що це утворення характеризується обме-
женими можливостями щодо подальшого 
розвитку та залучення власних економічних, 
природних й соціальних ресурсів. 

Основу потенціалу адміністративно-тери-
торіальної одиниці становить економічний 
потенціал, що, на думку більшості вчених, є 
категорією ширшою, ніж фінансовий потен-
ціал [2, c. 51].

Такий підхід розкриває В. Г. Боронос, 
стверджуючи, що економічний потенціал є 
складовою потенціалу території, а фінансо-
вий – складовою економічного [1, с. 18]. Як 
стверджує В. Г. Боронос, фінансовий потен-
ціал слід розуміти як загальний обсяг фінан-
сових ресурсів, що утворюються за рахунок 
усіх джерел у межах певної адміністративно-
територіальної одиниці; як наявність і зба-
лансованість коштів за рахунок внутрішніх і 
зовнішніх джерел фізичних чи юридичних осіб 
або як поєднання наявних фінансових ресур-
сів та їх резервів, а інвестиційний потенціал є 
складовою фінансового. 

Ю. В. Кіндзерський стверджує, що еконо-
мічний потенціал уособлює як досягнутий 
рівень розвитку, так і можливості подаль-
шого зростання, однак пов’язує їх лише з 
виробничими силами, проте, саме виробничі 
сили набувають свого вартісного вираження 
в економічних відносинах і у процесі діяль-
ності забезпечують створення нової вартості  
[2, с. 53]. Таким чином, окремі складові еко-
номічного потенціалу є основою у формуванні 
фінансового. 

Визначаючи зміст фінансового потенціалу, 
на нашу думку слід враховувати соціально-
економічні зв’язки між елементами економіч-
ного потенціалу, за рахунок яких формується 

 

Економічний потенціал  
як основа формування фінансового потенціалу 

адміністративно-територіальних одиниць 

Інноваційно-
інвестиційний 

потенціал 

Соціальний потенціал  

Інституційно-
інфраструктурний 

потенціал 

Природноресурсний 
потенціал  

Виробничий 
потенціал 

Трудовий 
потенціал 

Рис. 1. Складові економічного потенціалу як основа формування фінансового 
потенціалу адміністративно-територіальних одиниць
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економічна система, котра виступає фунда-
ментом фінансового потенціалу адміністра-
тивно-територіальних одиниць (рис. 1). 

Як видно з рисунку 1, базовою осно-
вою формування фінансового потенціалу 
адміністративно-територіальних одиниць є 
взаємозв’язок складових економічного потен-
ціалу. Сукупність соціально-економічних 
взаємозв’язків між елементами економічного 
потенціалу кожної окремої адміністративно-
територіальної одиниці сприяє утворенню 
фінансових ресурсів, що сприяє формуванню 
сталого соціо-еколого-економічного розвитку.

Інструментом державного регулювання 
фінансового потенціалу адміністративно-
територіальних одиниць є бюджетна політика. 
Кінцева мета якої спрямована на покращення 
розвитку та підвищення ефективності. Однак 
недостатньо аналізувати місцеві бюджети за 
рівнем доходів і витрат. Важливим є визна-
чення їх цілей та потенційного ефекту. Існуюча 
методологія бюджетування не встановлює 
чіткого взаємозв'язку між ресурсами, які були 
витрачені, та результатами, які отримала гро-
мадськість, складно визначити ефективність 
та результативність профінансованих послуг.

Таким чином, бюджетна політика має три 
основні негативні риси [3, с. 5]:

1. Посадові особи, які приймають управлін-
ські рішення, не мають достатньої інформації 
для оцінки рівня задоволення отримувачів 
послуг, їх доступності, встановлення пріори-
тетів та відмови від неефективних послуг або 
зміни способу їх надання;

2. Вона не дозволяє розвивати надання 
послуг на конкурентній основі; іншими сло-
вами, оскільки не відстежується та не оціню-
ється продуктивність/ефективність як спів-
відношення вартості наданих послуг до суми 
бюджетних коштів, що були витрачені для 
надання цих послуг, то головною метою фінан-
сування стає утримання мережі установ, що 
історично склалася;

3. І як наслідок, під час бюджетної кризи 
відбувається пропорційне скорочення фінансу-
вання майже всіх установ та організацій. Таким 
чином, потерпають конкурентоспроможні уста-
нови, що використовують бюджетні кошти для 
надання послуг найефективнішим способом.

Таким чином, очевидною стає необхідність 
впровадження методів бюджетування, орі-
єнтованих на соціально значущий результат. 
У різних країнах такі методи бюджетування 
по-різному називаються: бюджетування, орі-
єнтоване на результат, управління продуктив-
ністю або ефективністю, програмно-цільовий 

метод (ПЦМ) тощо. Всі ці методи покликані 
на досягнення конкретного, попередньо про-
гнозованого довгострокового результату, який 
максимально відповідає потребам розвитку 
суспільства. Характерною ознакою цих мето-
дів бюджетування є система оцінки якості і 
результативності бюджетних послуг.

В рамках формування транскордонних 
регіонів [8; 9],Європейський Союз предста-
вив декілька ключових нормативних актів, 
що мотивують країни-члени до прийняття та 
застосування важливих елементів середньо-
строкового фіскального та програмно-цільо-
вого фінансового планування. Наприклад, 
Маастрихтська угода від 1992 р. та Амстер-
дамський договір від 1997 р. вимагають, щоб 
уряди європейських країн застосовували дов-
гострокові бюджетні розрахунки в поєднанні з 
реальними цілями для своїх державних про-
грам. Бюджет ЄС надає допомогу тільки у 
програмному форматі, а певні індикатори вка-
зують на ефективність використання ресурсів, 
виділених країнам-отримувачам [4, с. 89].

Таким чином, ПЦМ може слугувати фунда-
ментом для забезпечення сталого розвитку 
країни та її адміністративно-територіальних 
одиниць.

Помилковим було б твердження, що при 
застосуванні ПЦМ не використовуються інші 
методи бюджетного планування. Серед таких 
методів базовими є балансовий, нормативний 
та метод екстраполяції [5, с. 11]. Нормативний 
метод використовується для розрахунку окре-
мих статей бюджетних витрат за економічною 
класифікацією. Він базується на узагальне-
них нормативах (наприклад, у відповідності 
до чисельності населення) або деталізова-
них (наприклад, у відповідності до посадових 
окладів або пільг окремим категоріям згідно з 
законодавством). Метод екстраполяції базу-
ється на продовженні рядів динаміки і дає 
можливість розраховувати прогнозні значення 
доходів та витрат на майбутні бюджетні пері-
оди (з урахуванням попередньо існуючих фак-
торів впливу, таких як прогноз коливання цін 
на енергоресурси тощо). У процесі здійснення 
постатейного бюджетування використовують 
балансовий метод, як метод кошторисного 
планування. Він дає можливість здійснювати 
вирівнювання джерел фінансування у відпо-
відності до обсягів і напрямів використання 
бюджетних коштів.

Програмно-цільовий метод поєднує усі ці 
методи та додає елементи, за допомогою яких 
встановлюється взаємозв'язок між ресурсами 
та результатами. 
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Ще однією з рис ПЦМ є орієнтованість на 
надання якнайбільшого об'єму послуг на оди-
ницю витрачених грошових ресурсів. Згідно з 
методологією ПЦМ, бюджет демонструє стан-
дарт послуги, визначає об'єм робіт, які необ-
хідно виконати, та кошти, необхідні для забез-
печення виконання певної послуги [5, с. 13].

На відміну від традиційного бюджету, який 
приділяє увагу лише контролю за цільовим 
використанням коштів, програмне бюджету-
вання забезпечує функцію фінансового контр-
олю, що базується на результатах програми. 
Відповідальний виконавець отримує фінан-
сове забезпечення програми з метою досяг-
нення цілі та реалізації завдань програми. 
Таким чином, правильним є твердження що 
в умовах ПЦМ виконавець отримує бюджетні 
кошти для надання послуг у межах чітко вста-
новлених параметрів цих послуг (кількість, 
періодичність, якісні показники) [5, с. 14].

На підставі узагальнення результатів вико-
ристання програмно-цільового методу, нами 
запропоновано загальну схему визначеного 
підходу щодо формування фінансової само-
стійності адміністративно-територіальних оди-
ниць у вигляді алгоритмічного циклу вирішення 
соціально-екологічних проблем на засадах від-
творення бюджетного процесу (рис. 2).

При цьому доведено доцільність зміцнення 
фінансової самостійності місцевих бюджетів за 
рахунок надходження 100 % плати за надання 
адміністративних послуг, збору з роздрібного про-
дажу підакцизних товарів, податку на нерухоме 
комерційне майно, 80 % екологічного податку 
тощо. Передбачається що дотримання принципу 
субсидіарності, стосовно передачі фінансових 
компетенцій зі сфери органів 
виконавчої влади на рівень 
місцевого самоврядування, 
можуть суттєво збільшити 
ефективність використання 
територіальними громадами 
місцевих ресурсів, а також за 
їх рахунок забезпечити умови 
постійного відтворення відпо-
відних бюджетів. 

Враховуючи думку науков-
ців [6; 7], можливе узагаль-
нення, що з метою сприяння 
процесу концентрації фінан-
сових і матеріальних ресурсів, 
а також підвищення бюджет-
ної забезпеченості необхідно 
вживати оптимізаційні заходи 
щодо системи управління 
адміністративно-територіаль-

ними одиницями. Зокрема, доцільно приско-
рити процес укрупнення структури об’єднань 
територіальних громад у напрямі створення 
умов для задоволення потреб суспільства в 
частині забезпечення та підтримки сприятли-
вого життєвого середовища, необхідного для 
всебічного розвитку людини, її самореалізації, 
захисту прав, надання населенню високоякіс-
них і доступних адміністративних, соціальних 
та інших послуг на відповідних територіях. 

Висновки. Проаналізувавши фінансово-
економічні механізми процесу децентралізації 
та з метою збільшення економічного й фінан-
сового потенціалів адміністративно-тери-
торіальних одиниць, можна сформулювати 
наступні узагальнення та пропозиції:

– процес децентралізації розширює мож-
ливості розвитку об’єднаних територіальних 
громад та їх економічну самостійність; 

– підвищення рівня автономії місцевих 
бюджетів та ефективності використання 
бюджетних коштів можливе за рахунок широ-
кого впровадження програмно-цільового 
методу (ПМЦ) складання та виконання міс-
цевих бюджетів, удосконалення розробки та 
реалізації моделі комплексної оцінки ефек-
тивності та якості бюджетних програм;

– посилення економічного потенціалу та 
фінансової спроможності місцевих бюджетів 
можливе за рахунок збільшення частки влас-
них доходів;

– вдосконалення процесу використання 
фінансового потенціалу шляхом пріоритет-
ного спрямування бюджетних ресурсів на 
соціально-важливі та аварійно-небезпечні 
об’єкти інфраструктури.

 
Рис. 2. Схема алгоритмічного циклу вирішення  

соціально-екологічних проблем на засадах відтворення 
бюджетного процесу
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Досліджено основні напрями покращення структурних трансформацій сільського господарства. Визначе-
но експортну орієнтацію сільського господарства як основний напрям подальшого перебігу структурних пере-
творень. Доведено перспективність обраних напрямів організації експортної торгівлі сільськогосподарською 
продукцією. Виокремлено значення експортної торгівлі як рушійного елементу інвестиційної привабливості 
національної економіки. 

Ключові слова: структурні трансформації, сільське господарство, експортна торгівля, інтеграція, торгі-
вельно-виробничі ланцюги, глобалізація. 

Танклевская Н.С., Потравка Л.О. ЭСПОРТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 

Исследованы основные направления улучшения структурных трансформаций сельского хохяйства. 
Определена экспортная ориентация сельского хазяйства как основного направления дальнейшего течения 
структурных преобразований. Доказана перспективность выбраных направлений организации экспортной 
торговли сельскохохяйственной продукцией как движущего элемента инвестиционной привлекотельности 
национальной экономики

Ключевые слова: структурные трансформации, сельское хазяйство, экспортная торговля, интеграция, 
торгово-производственные цепи, глобализация.

Tanklevska N.S., Potravka L.O. EXPORT-ORIENTED AREAS OF IMPROVED STRUCTURAL TRANSFORMA-
TION OF AGRICULTURE UKRAINE

The basic directions of improving the structural transformation of agriculture. Determined export orientation of 
agriculture as the main direction of flow of further structural reforms. Proved promising export selected areas of ag-
ricultural trade. Thesis there is determined value of export trade as the driving element of investment attractiveness 
of the national economy.

Keywords: structural transformation of agriculture, export trade integration, trade and production chains, global-
ization.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
визначення напряму структурних транс-
формацій потребує досліджень експортних 
можливостей потенціалу сільського госпо-
дарства як домінуючої на сьогодні галузі 
міжнародної торгівлі. Обрання вектору 
подальших структурних трансформацій еко-
номічної сільського господарства залежить 
від географічного спрямування експортної 
торгівлі за умови необхідності досягнення 
економічного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У процесі досліджень були розглянуті наукові 
здобутки та результати досліджень співробіт-
ників Українського центру економічних та полі-
тичних досліджень імені О. Разумкова, насам-
перед, К. Маркевич, В. Сіденко, В. Юрчишина, 

а також дослідження Л. Шинкарука, І. Бевза,  
І. Барановської, С. Кулицького та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідженнями відо-
мих авторів підтверджується актуальність 
досліджуваної проблеми. У цьому контексті 
актуальним залишається визначення вектору 
експортної торгівлі сільськогосподарською 
продукцією як головної умови обрання век-
тору подальших структурних трансформацій 
сільського господарства на основі тенденцій 
структурної перебудови глобальної економіки. 

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є визначення вектору структурних 
трансформацій сільського господарства у 
контексті розвитку експортної торгівлі сіль-
ськогосподарською продукцією. 
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Виклад основного матеріалу. Основними 
цілями аграрної структурної політики слід 
вважати оптимізацію пропорцій галузей сіль-
ського господарства, що мають спрямовува-
тися на використання зовнішньоторговельних 
та інтеграційних можливостей для України. 

Першочергового значення набуває вста-
новлення існуючих структурних диспропор-
цій і деформацій аграрної сфери, що має на 
меті подальше встановлення напрямів струк-
турних перетворень з подальшому вжиттям 
заходів щодо структурного регулювання. 
У цьому контексті набуває визначення фак-

торів впливу на перебіг структурних перетво-
рень (рис. 1).

Відсутність усвідомлення принципів міжна-
родної регіональної інтеграції та спрямування 
експортного потенціалу в бік простору СНД 
стали причиною відсутності дієздатної між-
народної структури торгівлі. Причиною цьому 
є проблеми, спричинені суттєвими змінами у 
глобальній економічні структурі, що потребує 
перегляду формату утворення сучасних еко-
номічних зв’язків світового масштабу. Безза-
перечним є той факт, що безальтернативним 
для України являється вихід на висхідні ринки.
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Рис. 1. Процес структурних трансформацій аграрної сфери 
Джерело: розроблено автором
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Таблиця 1
Місце України у світовій економічній 

системі (ВВП, млрд. дол. США)

Роки
Світовий 

обсяг 
ВВП

Україна
Частка 

України у 
світовому 

ВВП, %
2000 30971 31,8 0,10
2008 62308 179 0,29
2011 71423 163 0,23
2014 77609 130 0,17

Джерело: адаптовано [1, с. 16]

Світова економіка знаходиться під впли-
вом кризових чинників, що перешкоджає 
відновленню стійкої динаміки економічного 
зростання та розвитку. Але в точці біфурка-
ції, якою ми вважаємо кризу 2008-2009 рр., 
стрибок показників зростання висхідних країн 
(країни, що розвиваються, країни з трансфор-
маційною економікою) слід вважати підтвер-
дженням теорії синергії в частині самоорга-
нізації та хаосу. Економічні системи цих країн 
мають нестійку організаційну основу майже в 
усіх сферах, невизначені пріоритети держав-
ного управління, слабку залежність від світо-
вої фінансової системи відносно реального 
сектора економіки, тому світова криза мала 
потужний, але не вирішальний, вплив. Низь-
кий рівень адаптаційних механізмів слабких 
економік сприяв швидкій перебудові їх струк-
тури, оскільки наслідки кризи не мали сут-
тєвого впливу по причині слабких зв’язків з 
потужними елементами світового економіч-
ного простору [1]. 

Особливістю сучасної світової економіки є 
зближення темпів її зростання з темпами зрос-
тання обсягів торгівлі. В докризовий період 
темпи нарощування експорту та імпорту пере-
вищувати темпи економічного зростання але 
в період після кризи торговельна динаміка 
співпадає з динамікою зростання ВВП 

Такі коливання динаміки світової економіки 
можуть викликати позитивні зміни у контексті 
звуження зовнішньоторгівельних дисбалансів, 
оскільки прискоренні темпи зростання висхідних 
країн у докризовий період були зумовлені розши-
ренням ринку експорту, викликаючи посилення 
торгівельних дефіцитів найбільш розвинутих 
країн. В свою чергу така ситуація зумовили фор-
мування фінансових дисбалансів [1; 2]. 

Варто зазначити, що зростання економік 
висхідних країн (їх частка у номінальному ВВП 
складає 42%) посилює їх вплив на динаміку 
глобальних економічних процесів, формуючи 
нову структуру макроекономічного та конку-
рентного середовища. Економіки цих країн 
мають значний потенціал поступово утворю-
ючи нові ринки з зростаючим платоспромож-
ним попитом, але це вимагає створення нової 
якості глобальних інститутів. Тому на даний 
момент визначене економічне зростання не 
має належного інституційного та фінансового 
забезпечення [4]. 

Висхідні країни значною мірою залиша-
ються залежними від технологічних, фінан-
сових, інноваційних та інвестиційних ресурсів 
розвинутих країн. Але значне покращення 
життєвих стандартів у передових висхідних 
країнах розширює потреби їх ринків у імпорті 
сировини та товарів. Цей важливий момент є 
перспективним напрямом розвитку експорт-
ної торгівлі, переходом існуючих міжнародних 
зв’язків на новий рівень та освоєнням нових 
ринків продукції, товарів та послуг, оскільки 
споживчий попит займає лідируючі позиції 
у формування сучасних світогосподарських 
зв’язках. На сьогодні основними найбільш 
поглинаючими ринками споживання є США, 
Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція 
та Італія, з обсягом 50,3% від загальносвіто-
вих споживчих витрат. В той же час найкрупні-
шими висхідними країнами є Китай, Бразилія, 
Індія, Росія, Мексика та Туреччина спожива-
ючи лише 19,6%. 

Таблиця 2
Зростання реального світового ВВП та обсягів світової торгівлі (% зростання) 

ПОКАЗНИКИ РОКИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Реальний світовий ВВП 5,6 5,7 3,0 0 5,4 4,1 3,4 3,3 3,3
Експорт країн:
розвинуті 
висхідні

8,9
10,9

7,1
9,7

2,2
4,5

-11,6
-7,6

12,2
13,5

6,2
7,2

2,0
4,6

2,4
4,4

3,6
3,9

Імпорт країн:
розвинуті 
висхідні

7,9
12,0

5,5
15,4

0,6
9,0

-12,2
-8,0

11,7
14,3

5,3
9,8

1,2
6,0

1,4
5,3

3,7
4,4

Джерело: [1, с. 5-6]



202

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Таким чином, на фоні підвищення спожи-
вання у висхідних країнах слід очікувати від-
новлення значного рівня глобальної економіч-
ної динаміки, що була властива докризовому 
періоду. Головною умовою такого напряму 
розвитку слід вважати інвестиційну природу 
моделі глобального економічного зростання, 
тому включення національних інвестиційних 
потоків у світові сприяло економічному зміц-
ненню економік провідних висхідних країн. 
Сутність сучасних тенденцій полягає в тому, 
що висхідні країни активно виступають у ролі 
інвесторів, а відплив прямих іноземних інвес-
тицій з них перевищив третину світового екс-
порту інвестиційних капіталів. 

Відновлення позитивної динаміки експорту 
є одним з ключових чинників зростання націо-
нальної економіки України, оскільки усі періоди 
середньострокового економічного зростання 
(2000-2004 рр., 2006-2009 рр., 2010-2011 рр.) 
було забезпечено збільшенням обсягів екс-
портної торгівлі, а кризові прополи відбува-
лися на фоні депресіями зовнішніх ринків. На 
сьогодні важливого значення набуває обрання 
векторів розвитку експортної торгівлі. Ринок 
Європейського Союзу є більш перспективним 
для України, ніж ринок СНД. Зокрема, у квітні 
2014 р. взаємній торгівлі сприяло надання 
Україні режиму автономних преференцій, 
який охопив квоти на безмитне ввезення про-
дукції по 40 позиціям, насамперед, продукції 
сільського господарства та харчової промис-
ловості. У повному обсязі було використано 
квоти лише по 6 позиціям, по 8 – на 12%, а 
за 22 позиціями зовсім не використовувалися 
[Жаліло, с. 71]. 

Не зважаючи на сповільнення зростання 
експортної торгівлі з ЄС, у середньостроковій 
перспективі можна прогнозувати збільшення 
попиту на товари «економ-діапазону», що 
обґрунтовується зростанням частки спільноти 
мігрантів з природних демографічних причин. 
Попит на цю групу товарів не може були задо-
волено виробництвом ЄС, оскільки існуючі 
виробничі потужності мають іншу орієнтова-
ність, тому має задовольнятися відповідним 
обсягом імпорту, на який треба орієнтуватися 
Україні. Таким чином, європейський ринок 
необхідно розглядати з позиції утримання 
досягнутих обсягів торгівлі та покращення 
технологічної структури експорту. 

Обрання перспективних напрямів струк-
турних трансформацій економіки України в 
цілому, та сільського господарства зокрема, 
залежать від зміни векторів зовнішньої тор-
гівлі, що буде обумовлюватися структурними 

змінами у середньо- та довгостроковому пері-
одах в глобальній економіці. Тенденції май-
бутніх перетворень глобального масштабу 
будуть відбуватися на основі прискореного 
розвитку висхідних країн. Це спонукатиме до 
зміщення центрів економічної динаміки, яке в 
свою чергу впливатиме на розподіл глобаль-
них економічних вигод. Ринки висхідних країн 
мають тенденції щодо розширення, оскільки 
значне недоспоживання обумовлює перспек-
тивні темпи зростання попит на харчові про-
дукти. У цьому контексті очікуваним є зрос-
тання цін на світових ринках продовольства 
та продуктів харчування. 

Наслідками очікуваних змін на традицій-
них експортних ринках України є необхідність 
пошуків шляхів збільшення обсягів експорту 
шляхом диверсифікації його структури, орі-
єнтованого на потреби нових стратегічних 
партнерів, зокрема, країн Південно-Східної 
Азії, Близького Сходу, Америки та Африки. 
Вектор Південно-Східної Азії розглядається 
пріоритетним напрямом зовнішньоторговель-
ної політики, оскільки нарощування обсягів 
виробництва сільськогосподарської продук-
ції Україною відбувається паралельно зрос-
танню економіки Китаю. Слід зазначити, що у 
2014 р. Україною збережено обсяги експортної 
торгівлі з Китаєм ,зокрема по трьох товарних 
групах: залізної руди (60,1%), олійно-жирової 
продукції (13,6%), зернових (13,8%) [служба 
статистики]. 

Можливість визначення регіону Південно-
Східної Азії як стратегічного партнера обу-
мовлюється зростанням імпортування Китаєм 
зернових (кукурудзи та ячменя). За останні 
роки відбулося значне зростання експорту 
України до Китаю, якщо у 2010 р. кукурудзи 
було експортовано лише 2,8% від обсягу 
китайського імпорту, то у 2014 р. імпорт куку-
рудзи з України склав 35,4%. Також спостері-
гається потенціал щодо зростання експорту 
соняшникової олії, зокрема, у 2014 р. частка 
України в загальному імпорті соняшникової 
олії Китаєм становила 95%. Привабливими 
для України можна вважати ринки сільсько-
господарської продукції та харчових продуктів 
Японії та Південної Кореї. Кліматичні особли-
вості та якість земельних ресурсів унеможлив-
люють виробництво зернових. Таким чином, 
країни імпортують зернові та насіння і плоди 
олійних культур. 

Подальший розвиток торгівлі сільськогос-
подарською сировиною та продуктами хар-
чування має розглядатися у контексті роз-
ширення пропозицій як у напрямі збільшення 
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обсягів, так і шляхом розширення асорти-
менту товарних груп. Експортний вектор Пів-
денно-Східної Азії може бути ефективно реа-
лізовано на підставі залучення України до 
спільних з Китаєм інфраструктурних проектів 
в рамках ініціативи Китаю «Новий шовковий 
шлях», сутність якої полягає у створенні єди-
ної системи інфраструктурних і торгових шля-
хів у Євразії. 

Привабливим для України є ринок Індії, 
однієї з великих висхідних країн світу, яка є 
важливим імпортером соняшникової олії. На 
думку дослідників Українського центру еконо-
мічних та політичних досліджень ім. О. Розум-
кова Індія є менш перспективною для наро-
щування експортних поставок, оскільки в 
середньостроковій перспективі на передба-
чається суттєвого зростання споживання. Але 
перспективність ринків сільськогосподарської 
продукції цієї країни варто розглядати у довго-
строковій перспективі з огляду на розгортання 
«внутрішнього освоєння» [1, с. 74]. Окрім цього 
суттєві зміни демографічної ситуації особливо 
помітні останнім часом, тому зростання кіль-
кості населення буде потребувати додатко-
вих витрат держави на сільськогосподарську 
продукцію. З огляду на низький рівень вимог 
даного ринку його освоєння слід вважати пер-
спективним напрямом розвитку експортної 
торгівлі, що можна вважати запобіжним захо-
дом для економічної безпеки України. 

Перспективним є африканський вектор між-
народної торгівлі, що засвідчується зростан-
ням обсягів експортної торгівлі з Південною 
Африкою, Єгиптом, Алжиром, Марокко, Ніге-
рією. Зокрема, цими країнами споживається 
54% імпорту, який надходить на континент, на 
суму майже 600 млрд. дол. США. Основними 
видами імпортованих товарів є мінеральні 
продукти, товари машинобудівної та тран-
спортної галузей. Обсяг торгівлі України з кра-
їнами Африки у 2014 р. склав 5,1 млрд. дол. 
США, 55% якого займає ринок Єгипту. Осно-
вними товарами є зернові та чорні метали, 
зокрема попит на зернові можна вважати ста-
більним, країною щорічно імпортується про-
дукції на суму 5 млрд. дол. США [4]. 

Освоєння ринків Африки в першу чергу 
потребує географічної диверсифікації екс-
порту України, зокрема, доцільно розширення 
торгівлі на суттєвих ринках Алжиру, Ефіопії, 
Лівії, Тунісу, Кенії, експорт яких перевищує 
100 млн. дол. США щорічно. Зокрема, осо-
бливо перспективним для України є завою-
вання ринку зернових Нігерії, який складає 
2 млрд. дол. США та освоюється США та 

Росією. Товарна диверсифікація торговельно-
економічних відносин з країнами Африки має 
відбуватися у напряму розширення торгівлі 
продуктами харчування та продукцією про-
мисловості . У цьому контексті перевагою 
такого напряму розвитку експортної торгівлі 
України слід вважати низьку купівельну спро-
можність африканських ринків, передбачувані 
обсяги зростання (на відміну від ринків Китаю 
та Індії), що забезпечує конкурентоспромож-
ність українських товарів на них [3; 4]. 

Значні втрати Україна зазнала на ринках 
Близького Сходу по причині військового кон-
флікту в Сирії – важливому торгівельному 
партнеру України. Провідну роль у міжнарод-
ній торгівлі з Україною у частині експорту віді-
грають Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські 
Емірати, Ліван та Ізраїль. Основними видами 
експортованих товарів до цих країн є зер-
нові (частка України складає 12% від потреб 
ринків цих країн), соняшникова олія, а також 
чорні метали та вироби з них (частка складає 
менше 1%) [3]. 

Недослідженими залишаються ринки Пів-
нічної та Південної Америки, оскільки укра-
їнські товари не мають безперешкодного 
входу на них. така ситуація зумовлена зна-
чними транспортними втратами та техніч-
ними бар’єрами щодо вимог до якості товарів. 
Важливим кроком до розширення номенкла-
тури товарів стало підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, що передбачає 
зобов’язання України щодо приведення сис-
теми технічного регулювання та фітосанітар-
ного контролю до європейських стандартів. 
В свою чергу підвищення стандартів якості 
відповідно Угоди матиме позитивний ефект у 
розширенні експорту України до країн Північ-
ної та Південної Америки [2; 3; 4]. 

Таким чином, основним фактором еконо-
мічного зростання України в цілому та сіль-
ського господарства зокрема слід вважати 
структурні трансформації експорту як у гео-
графічному, так і у номенклатурному аспекті. 
Враховуючи відсутність можливостей стрім-
кого підвищення технологічного рівня вироб-
ництва вітчизняної продукції, необхідно 
зосередити увагу на ті країни різних векторів 
експортної торгівлі, які мають відносно неви-
сокі вимоги до якості, віддаючи перевагу ціно-
вим чинникам [5]. 

Сучасна структура світової торгівлі визна-
чається не тільки ринковою кон’юнктурою та 
нормами міжнародної торгівлі, але й наяв-
ністю двосторонніх і регіональних домов-
леностей. Кількість регіональних торгових 
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домовленостей на сьогоднішній день складає 
262. Переважну більшість угод укладено в 
рамках Трансатлантичного та інвестиційного 
партнерства між ЄС та США; Транстихоокеа-
нічне партнерство та Регіональне всеохоплю-
юче економічне партнерство, яке об’єднує 
Асоціацію держав Південно-Східної Азії з 
іншими регіональними партнерами, що скла-
дають ¾ світового внутрішнього продукту і  
2/3 обсягу міжнародної торгівлі [3; 4]. Такі 
угоди складають основу для торгово-еконо-
мічної інтеграції оскільки забезпечують сут-
тєві переваги за рахунок узгодження стан-
дартів та зняття нетарифних бар’єрів, містять 
вагомі зобов’язання щодо санітарних та фіто 
санітарних норм в порівнянні з відповідними 
угодами Всесвітньої торгової організації. 

Визначальним фактором впливу на струк-
туру світової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією є посилення позицій внутрішньої 
торгівлі фірм на фоні розвитку виробничо-
збутових ланцюгів та вертикальної інтегра-
ції. Наприклад, у США У 2010 р. на такий вид 
торгових потоків припадало 48% імпорту та 
29% експорту товарів [4]. Таким чином, можна 
стверджувати, що вплив процедур та стандар-
тів мультинаціональних компаній на перебіг 
світової торгівлі стає більш значущим ніж тор-
гівельна політика держави. Важливим є також 
вплив трансфертного ціноутворення мульти-
національних компаній на формування цін на 
світових ринках, незважаючи на внутрішню 
природу здійснюють вплив на фактори попиту 
та пропозиції [3; 4]. 

Наслідками окреслених тенденцій є кон-
центрація експорту сільськогосподарської 
продукції певною групою країн, що значно 
послаблює впливу міжнародних домовленос-
тей на перебіг змін структури світової торгівлі. 
Таким чином, відсутність стабільності обся-
гів виробництва, нестійкість кон’юнктури на 
внутрішніх ринках, зміни політики експорте-
рів та імпортерів можуть негативно впливати 
на загальний перебіг міжнародної торгівлі в 
аспекті ціноутворення, що може суттєво впли-
нути на продовольчу безпеку світу. З позиції 
синергетичного підходу спостерігаємо тенден-
ції хаотичного розвитку глобальної економіч-
ної системи. Підтвердженням цьому є також 
зміни умов торгівлі сільськогосподарською 
продукцією, що посилюються негативними 
наслідками у зв’язку з зростаючою фрагмен-
тацією світового виробництва та його реорга-

нізацією у складні глобальні виробничо-збу-
тові ланцюги. 

Глобальні виробничо-збутові ланцюги є 
сполучною ланкою між конкурентоспромож-
ністю, торгівлею, зростанням та розвитком. 
На думку фахівців участь у таких ланцюгах 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності, 
більш повну інтеграцію у загальні інвести-
ційні потоки, що дозволяє використовувати 
доступ до нових видів виробничих технологій. 
В свою чергу це може забезпечити перехід до 
виробництва продукції з більш високим рів-
нем додаткової вартості [3; 5]. За таких умов 
соціально-економічне зростання буде прояв-
лятися у виникненні високооплачуваних робо-
чих місць, більш ефективного використання 
ресурсів, що має бути забезпечено політич-
ною стабільністю.

Залучення України, як певної ланки гло-
бального виробничо-збутового ланцюга сіль-
ськогосподарської продукції, надає можли-
вість використовувати потенціал в певних 
ринкових сегментах на основі виключення 
додаткових умов та вимог для партнерів, 
наслідком має бути можливість розширення 
експорту товарів та послуг [3]. Варто зазна-
чити, що транснаціональні агропромислові 
компанії займають домінантне положення у 
глобальних ланцюгах, оскільки відрізняються 
високою мобільністю, тому часто відігра-
ють ключову роль на світових ринках продо-
вольства. Тому такі компанії мають реальні 
фінансові можливості здійснювати інвестиції у 
висхідні країни, які викликають зацікавленість 
з огляду на існуючий потенціал сільського гос-
подарства, насамперед, в аспекті забезпече-
ність земельними ресурсами. Використання 
таких переваг може послаблювати позиції кра-
їни щодо обрання напрямів ведення зовніш-
ньої політики.

Висновки та пропозиції. Успішний пере-
біг інтеграційних процесів, які на сьогодні є 
основним пріоритетом як висхідних країни так 
і України, буде забезпечуватися підвищен-
ням доступності торгівлі та прямих іноземних 
інвестицій, що за рахунок передачі знань та 
технологій та є важливим етапом структурних 
трансформацій. Однак, інтеграційні процеси 
полягають у залучені національних економік 
до глобальних виробничо-збутових ланцю-
гів, що можливо лише за умов відповідності 
виробництва світовим стандартам якості та 
ефективності.
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Активізація розвитку інтелектуального бізнесу  
в умовах інтеграції України до Європейського Союзу

Турчіна С.Г.
кандидат економічних наук, доцент,

Сумський національний аграрний університет

У статті доводиться, що в умовах інтеграції України до ЄС особливим видом підприємництва виступає 
інтелектуальний бізнес, який безпосередньо пов'язаний з ростом ролі знань та інтелекту в суспільному ви-
робництві. Досліджені стримуючі фактори розвиток активності інтелектуального бізнесу на сучасному етапі 
розвитку держави. Розглянуто передовий закордонний досвід стимулювання розвитку інтелектуального біз-
несу, який може використовуватися в сучасному правовому та економічному середовищі України. Обґрунто-
вана необхідність створення й підтримки таких організаційних структур як: технополіси, інноваційні інкубатори 
бізнесу, інноваційні центри.

Ключові слова: економіка знань, інтелектуальне підприємництво, інтелектуальний капітал, інтелектуаль-
не інвестування.

Турчина С.Г. АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

В статье доказывается, что в условиях интеграции Украины в ЕС особым видом предпринимательства 
выступает интеллектуальный бизнес, который непосредственно связан с ростом роли знаний и интеллекта 
в общественном производстве, выражающий новую закономерность социально-экономического развития 
общества. Исследованы сдерживающие факторы развитие активности интеллектуального бизнеса на со-
временном этапе развития государства. Рассмотрен передовой зарубежный опыт стимулирования развития 
интеллектуального бизнеса, который может использоваться в современной правовой и экономической среде 
Украины. Обоснована необходимость создания и поддержания таких организационных структур как: техно-
полисов, инновационных инкубаторов бизнеса, инновационных центров.

Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуальное предпринимательство, интеллектуальный капи-
тал, интеллектуальное инвестирование.

Turchina S.G. SMART BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVATION IN TERMS OF UKRAINE INTEGRATION TO 
EUROPEAN UNION

The article proves, that the special sort of undertaking acts as an intellectual undertaking, which is directly 
related to the development of the role of knowledge and intelligence in social production, expressing a new pattern 
of socio-economic development of society. Traditionally, the term “undertaking” is used in the context of business, an 
intellectual undertaking is similar to traditional one, but it is connected not directly to the desire of getting a financial 
benefit. In this article, at the modern stage of the government evolution, smart business development constraints 
are investigated. International experience of the smart business development stimulation is reviewed, which can 
be used in the modern economic and legal environment of Ukraine. The necessity in creating and supporting such 
organizational structures as: technopolises, innovative business incubators, innovation centers is proved.

Keywords: accomplishments in economics, intellectual business undertakings, intellectual capital, internal 
management of accomplishments, intellectual investments.

Постановку проблеми. В умовах послі-
довної інтеграція України в європейський нау-
ково-дослідницький простір вирішальну роль 
у конкурентній боротьбі відіграє інтелекту-
альний потенціал та його ефективне викорис-
тання. У всьому світі в підприємницькому сек-
торі відбуваються великі зміни, звідси зростає 
науковий інтерес до розвитку інтелектуаль-
ного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики інтелектуалізації 
економіки активізувалось у 90-х роках ХХ сто-
ліття в межах розгляду концепцій «інтелек-

туального капіталу», «менеджменту знань», 
«нематеріальних ресурсів» тощо. Значний 
внесок в розвиток теорії та практики форму-
вання наукових уявлень про інтелектуальний 
капітал та потенціал належить таким західним 
вченим: Дж. Гелбрейту, П. Друкеру, Т. Стю-
арту, Е. Брукінгу, Л. Едвінсону, К.- Е. Свейбі, 
Ч. Хансену, а також українським і російським 
науковцям: О. Бутнік-Сіверському, В. Гейцю, 
О. Гршновій, О. Кендюхову, А. Козирєвій, 
Е. Лбановій, Л. Лукичовій, В. Іноземцевій, 
Г. Швиданенко, Л. Федуловій та ін. Визна-
чальною спільною рисою усіх досліджень є 
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підтвердження значної практичної ролі інте-
лектуального потенціалу в процесі створення 
стійких конкурентних переваг та генерування 
доданої вартості. Зроблено спроби обґрун-
тування теоретико-методологічної основи 
для ідентифікації, оцінювання та управління 
інтелектуальним потенціалом. Однак, незва-
жаючи на значний доробок щодо вказаної 
проблематики, недостатньо уваги приділя-
ється вибору конкретних шляхів науково-тех-
нологічної адаптації української економіки 
до вимог і стандартів ЄС, що актуалізує про-
блему пошуку ніш для розвитку інтелектуаль-
ного бізнесу.

Мета статті є дослідження умов, факторів 
та особливостей розвитку інтелектуального 
бізнесу в умовах інтеграції України до Євро-
пейського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Світова модель економічного зрос-
тання характеризується здатністю вчасно 
адаптуватися до технологічних змін на основі 
наукових досліджень, наявністю нових ідей, 
високоякісної продукції, активністю форму-
вати нову стратегію науково-технічного розви-
тку. Відтак, перехід до інноваційної економіки 
є можливим за умови ефективного викорис-
тання інтелектуального потенціалу нації, 
активного розвитку інституту інтелектуаль-
ної власності, широкомасштабного впрова-
дження в господарський обіг результатів твор-
чої праці [1, c. 45].

В економічній енциклопедії інтелект нації – 
це сукупність здібностей і творчих обдарувань 
людей, їх освітньо-кваліфікаційний рівень, на 
основі якого формується здатність народу 
засвоювати нові знання та інформацію, і в 
подальшому використовувати для розвитку 
науки, культури, мистецтва, для створення 
і впровадження нової техніки, застосування 
прогресивних форм організації і праці, виро-
блення найоптимальніших рішень у всіх сфе-
рах суспільного життя [2, с. 671].

На думку П. Друкера [3], одним із завдань 
сучасного менеджменту є поліпшення роботи 
із знаннями та інноваціями, їх комерціаліза-
ція, що передбачає впровадження управління 
знаннями в систему управління організацією, 
а також виділення управління знаннями в 
окремий напрямок діяльності керівництва та 
працівників. Так, провідні закордонні компанії 
вже в середині 1990-х рр. стали створювати 
системи управління знаннями, які дозволяють 
використовувати всю сукупність коштів, мето-
дів і технологій для нарощування компетенцій 
організації, перетворення знань в інтелекту-

альний капітал компанії, збільшення її вар-
тості [4].

У цьому зв’язку варто констатувати підви-
щення уваги до процесів інтелектуалізації, 
які відкривають якісно нові можливості для 
ефективного використання інтелектуального 
потенціалу працівників підприємств, а звідси, і 
активізації розвитку інтелектуального бізнесу.  
Ринок знань поступово починає відігравати 
вирішальну роль, випереджаючи у розвитку 
ринок матеріальних товарів. На сьогоднішній 
день перевагу, насамперед, мають ті вироб-
ники, які активно впроваджують нові техно-
логії та технологічні процеси. Це дозволяє їм 
адекватно реагувати на зміну попиту спожива-
чів та випускати високоякісну конкурентоспро-
можну продукцію.

Ситуація, що склалася на сучасному етапі, 
в цьому напрямку свідчить, що упродовж 
2014 року лише 333 підприємства України 
використовували об’єкти права інтелектуаль-
ної власності. Було зареєстровано 1808 вина-
ходів, 17,8% яких створено за рахунок коштів 
державного бюджету, 2620 корисних моде-
лей, 558 промислових зразків (1,1%). Як від-
мічається у Експрес – випуску «Створення 
та використання передових технологій та 
об’єктів права інтелектуальної власності на 
підприємствах України у 2014 р.», кількість 
авторів об’єктів права інтелектуальної влас-
ності на підприємствах цієї сфери становить 
15680 осіб [5, с. 1].

Передовий досвід підтверджує, успішний 
розвиток економіки забезпечується тільки 
тоді, коли держава, з одного боку, бере на 
себе активну підтримку і стимулювання інно-
ваційної діяльності, а з іншого – визначає її 
стратегію, спрямовану на зміцнення науко-
вого потенціалу [6].  

Наукоємність ВВП (видатки на науку за 
всіма джерелами у відсотках до ВВП) у 2014 р. 
склала – 0,66%, для порівняння – частка 
обсягу витрат на наукові дослідження та роз-
робки країн ЄС- 28 у ВВП становила 2,01%. 
Більшою за середню частка витрат на дослі-
дження та розробки була у Фінляндії – 3,31%, 
Швеції – 3,3%, Данії – 3,06%, Німеччині – 
2,85%, Австрії – 2,81%, Словенії – 2,59%, 
Франції – 2,23%, Бельгії – 2,28%; меншою – 
у Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії та Болгарії 
(від 0,38% до 0,65%) [7].

Досліджуючи проблему активізації інтелек-
туального бізнесу не можемо не погодитись 
із думкою науковця Бондарчук Н.В., згідно 
досліджень якої, сучасний стан наукової 
сфери України зумовлений довгостроковим 
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негативним впливом загальноекономічних 
проблем, пов‘язаних зі структурною деформо-
ваністю економіки країни, домінуванням в ній 
низькотехнологічних галузей і укладів, вироб-
ництвом продукції з низьким рівнем доданої 
вартості, що не сприяє залученню сучасних 
наукових досягнень. Руйнівний вплив на роз-
виток наукової сфери мала некомпетентна 
державна політика проведення неолібераль-
них ринкових реформ (приватизація, транс-
формація бюджетної, податкової, кредитної 
та інших фінансово-економічних систем) без 
урахування науково-технологічного фактору 
та його впливу на ефективність і конкуренто-
спроможність вітчизняної економіки [8].

Основними чинниками, які перешкоджають 
розвитку інтелектуального бізнесу в умовах 
інтеграції України до ЄС, на нашу думку, є: 

– обмеженість ресурсів, необхідних для 
забезпечення розвитку та структурних змін в 
економіці держави. 

– недостатнє фінансування для підготовки 
та перепідготовки фахівців, що зумовило 
зниження людського ресурсного потенціалу. 
У 2014 р. Україна посіла 83 позицію серед 
187 країн за шкалою людського розвитку; 

– зменшення кількості економічно-актив-
ного населення, що спричинене кризовими 
явищами та політичними подіями в державі.

– низька готовність та дієвість держави 
щодо збереження і зміцнення інтелектуаль-
них ресурсів як стратегічного запасу дер-
жави шляхом фінансування освіти, охорони 
здоров‘я, соціального забезпечення. 

Світова практика засвідчує, що підприєм-
ства забезпечують підготовку персоналу від-
повідно до потреб виробництва та направля-
ють свої інвестиції у навчання та професійну 
підготовку і перепідготовку персоналу. Проте, 
тут є і зворотна сторона: підприємства інвес-
тують в людський капітал, лише до того часу, 
доки він приносить дохід [9].

Для формування більш повних висновків 
щодо можливостей розвитку та реалізації інте-
лектуального бізнесу доцільно проаналізувати 

рейтинги України за світовими індексами. Так, 
у рейтингу Всесвітнього економічного форуму 
у 2014-2015 рр. серед 144 країн у сфері розви-
тку початкової освіти Україна посіла 40 місце, у 
сфері розвитку вищої освіти – 41 місце, за кіль-
кістю вчених та інженерів – 48 місце, за осна-
щеністю сучасними технологіями – 113 місце, 
у сфері захисту прав інтелектуальної влас-
ності – 129 місце. Високорозвинені країни праг-
нуть забезпечити наукоємність на рівні 3 % від 
ВВП. Наукоємність ВВП постійно знижується 
0,81 % у 2012 р., 0,29% у 2013 р. та дещо мен-
ший показник передбачається у 2014 р. [10] 

Інтелектуальний ресурс країни може забез-
печити кардинальну переорієнтацію стратегії 
її розвитку, перехід від простого виробництва 
до виробництва на базі наукових знань. Тільки 
створення ефективної системи нарощення 
українського інтелектуального потенціалу 
разом з активізацією інноваційного підприєм-
ництва, відродження вітчизняного виробництва 
на базі прогресивних науково-технічних досяг-
нень та новітніх технологій стане основою інно-
ваційного прориву України, її виходу на лідер-
ські позиції у світогосподарському розвитку та 
формуванні інтелектуальної економіки [11].

Висновки та перспективи подальшого 
дослідження. Отже, державна політика Укра-
їни першочергово має бути спрямована на: 

– нарощення і використання інтелекту-
альних ресурсів для забезпечення розвитку 
економіки та її конкурентних переваг на світо-
вому ринку; 

– для активізації інтелектуального бізнесу 
в Україні варто використовувати позитивний 
досвід держав зі створення локальних цен-
трів, в яких діють сприятливі пільгові умови 
для реалізації всіх стадій інноваційного про-
цесу. Саме створення технополісів, інновацій-
них інкубаторів бізнесу, інноваційних центрів 
для науково-технічних розробок та їх комер-
ціалізації може закласти передумови для про-
дукування таких інтелектуальних результатів, 
які дійсно зможуть забезпечити прорив у роз-
витку інтелектуального бізнесу. 
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Сучасні тенденції позиціонування України в світових 
рейтингах в умовах циклічних коливань економіки
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У статті розглянуто місце України у міжнародних рейтингах за оцінками Світового банку. Здійснено оцін-
ку факторів легкості ведення бізнесу в Україні. Досліджено рейтинг глобальної конкурентоспроможності за 
останнє десятиріччя. Відслідковано динаміку трендів Індексу глобальної конкурентоспроможності та прямих 
іноземних інвестицій.

Ключові слова: національна економіка, конкурентоспроможність, свобода, бізнес, корупція, рівноважний 
розвиток, стійкість, гомеостазис.

Штулер И.Ю. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УКРАИНЫ В МИРОВЫХ РЕЙТИН-
ГАХ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены место Украины в международных рейтингах по оценкам Всемирного банка. Осу-
ществлена оценка факторов легкости ведения бизнеса в Украине. Исследованы рейтинг глобальной конку-
рентоспособности за последнее десятилетие. Отслежена динамику трендов Индекса глобальной конкурен-
тоспособности и прямых иностранных инвестиций.

Ключевые слова: национальная экономика, конкурентоспособность, свобода, бизнес, коррупция, равно-
весное развитие, устойчивость, гомеостазис.

Shtuler I.Y. CURRENT TRENDS POSITIONING OF UKRAINE IN THE WORLD RANKINGS IN TERMS OF 
CYCLICAL FLUCTUATIONS IN THE ECONOMY

The article the place of Ukraine in the international rankings by the World Bank. The estimation of factors of doing 
business in Ukraine. Investigated ranking of global competitiveness over the past decade. Dynamics trends tracked 
Global Competitiveness Index and FDI.

Keywords: national economy, competitiveness, freedom, business, corruption, the development equilibrium, 
stability, homeostasis.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Випробування, які проходить Укра-
їна в умовах сьогодення обумовлена масш-
табністю назрілих проблем. Їх виникнення 
зумовлені падінням ВВП, зростанням інфля-
ції та бюджетного дефіциту, кризою грошової 
та банківської системи, відтоком капіталу та 
загостренням соціальної напруги.

Найбільш серйозною проблемою України 
в економічній та соціальній сферах є невід-
повідність економічного розвитку, добробуту 
населення та ролі держави на міжнарод-
ній арені її природному, науково-технічному, 
аграрно-промисловому потенціалу та кваліфі-
каційно-освітньому рівню трудових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Базові теоретичні концепції розвитку націо-
нального господарства, економічного потенці-
алу та гомеостатичного розвитку економічних 
систем присвячено праці відомих вітчизняних 
учених: В.М. Гейця, С.А. Єрохіна, М.М. Єрмо-
шенка, Г.К. Ялового, В.Я. Шевчука та зару-
біжних В. Парето, Й. Шумпетер, Д. Сакс. Але 

віддаючи належність внеску науковців у тео-
рію та практику управління національним 
господарством слід зауважити, що з огляду 
на сучасні умови макроекономічного стану 
постійного моніторингу потребує відслідко-
вування України в міжнародних рейтингах. 
Оскільки відповідні рейтингові місця, якими 
відзначають Україну світові організації є інди-
каторами її розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначення місця і ролі 
України у рейтингах світових організацій свід-
чить про її включення у висококонкурентний 
світовий простір, де поряд з вигодами також 
існують і ризики. Врахування тенденцій світо-
вих ринків надасть змогу вибудувати виважену 
економічну політику. А неупереджений аналіз 
зовнішніх ризиків та загроз вирішально вплине 
на підвищення конкурентоспроможності наці-
ональної економічної системи та відновлення 
економічного зростання. Необхідною стає роз-
робка моделі розвитку України на засадах еко-
номічної рівноваги та добробуту.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є дослідження 
базових індексів світових організацій, які нада-
ють змогу визначити тенденції та перспективи 
розвитку країни в умовах циклічних коливань 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Результативним показником ефек-
тивності реалізації економічної політики 
держави в різних сферах є її місце в різно-
манітних світових рейтингах. Провідні орга-
нізації світу, такі як: Всесвітній економічний 
форум, the New Economics Foundation та the 
Heritage Foundation & the Wall Street Journal, 
формують базові індекси та визначають 
місце країни в їх рейтингу. Дана інформація 
враховується провідними міжнародними кре-
диторами та компаніями під час здійснення 
кредитування та вкладення інвестицій. Зага-
лом таких міжнародних індексів існує близько 
десяти. Найвідоміші з них: індекс економічної 
свободи Україна, індекс глобальної конку-
рентоспроможності, інвестиційної привабли-
вості, розвитку фінансових ринків, легкість 
ведення бізнесу («Doing business») тощо. 
Усе більшої популярності набуває всесвітній 
індекс щастя (The Happy Planet Index), запро-
понований організацією New Economics 
Foundation (NEF) у 2006 році, що відображає 
якість життя людей. 

Україна також є учасником всіх перерахо-
ваних вище індексів. Зупинимося детальніше 
на двох найосновніших: «Doing business» та 
індекс глобальної конкурентоспроможності.

Загалом можна оцінити фактори легко-
сті ведення бізнесу в Україні, що наведено у 
табл. 1. 

Оцінка міжнародного рейтингу «Doing 
business» в Україні засвідчила позитивні зру-
шення. За період з 2011 року Україні вдалося 
суттєво підвищити свої позиції з 149 місця до 
96 місця в 2015 році. Таке зрушення позиці-
онується Україною, як індикатор правиль-
ності проведення реформ. Проте найбільш 
гострими питаннями для іноземних інвесторів 
в Україні залишається реєстрація власності, 
захист інвесторів, ведення міжнародної тор-
гівлі та вирішення питань щодо запобігання 
неплатоспроможності і банкрутства. Рейтинг 
«Doing business» в Україні в 2006-2015 рр. 
засвідчив поступовий тренд до полегшення 
ведення бізнесу в Україні. При цьому кращі 
умови ведення для іноземних інвесторів 
почали спостерігатися лише в 2013-2015 рр.

Відповідно до прийнятої Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020» стратегічним пріори-
тетом визначено загальне 30 місце у рейтингу 
«Doing business» у 2020 р., що є достатньо 

Таблиця 1
Рейтинг складових «Doing business» в Україні в 2011-2015 рр., місце

Показник 2011 2012 2013 2014 2015
Реєстрація підприємства 118 116 50 69 76
Отримання дозволів на будівництво 182 182 183 68 70
Підключення до системи 
енергопостачання 169 170 166 182 185

Реєстрація власності 165 168 149 88 59
Кредитування 21 23 23 14 17
Захист інвесторів 108 114 117 107 109
Оподаткування 181 183 165 157 108
Міжнародна торгівля 136 144 145 153 154
Забезпечення виконання контрактів 44 44 42 44 43
Вирішення питань 
неплатоспроможності 158 158 157 141 142

Загальний рейтинг, місце 149 152 137 112 96
Джерело: складено автором на основі [1; 4; 6]

 

Рис. 1. Місце України в рейтингу «Doing 
business» в 2006-2015 рр.

Джерело: складено автором на основі [1; 4; 6]
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амбітним. Станом на сьогодні це місце займає 
Ісландія.

Дані про місце України в рейтингу «Doing 
business» в 1995-2005 роках відсутні.

За результатами наведених даних ми зро-
били висновок, що незважаючи на те, що спо-
стерігається загальна тенденція полегшення 
ведення бізнесу в Україні, показники країни 
є значно нижчими загальноєвропейських, що 
може негативно впливати на інвестиційну при-
вабливість України. Особливу увагу при цьому 
в державній інвестиційній політиці необхідно 
приділяти врегулювання саме адміністратив-
них обмежень та процедур, зокрема, отри-
мання дозволів, оподаткування і міжнародної 
торгівлі, захисту інтересів інвесторів.

У таблиці 2 наведено рейтинг глобаль-
ної конкурентоспроможності України (Global 
Competitiveness Index) за оцінками Світового 
банку, що складається з 2004 року. 

На сьогодні дослідження Індексу глобаль-
ної конкурентоспроможності представляє 
собою найбільш повний комплекс показників 
конкурентоспроможності різних країн світу. 

Дослідники даного рейтингу дають оцінку 
113 змінним, які охоплюють різні сфери життя 
країни. Базовими є: розвиток інфраструктури, 
валютного і фондового ринку, сфери охорони 
здоров’я та початкової освіти, робота держав-
ного апарату, судової системи, ділової актив-
ності та криміногенної ситуації. [2] Потім, всі 
змінні об’єднують у 12 контрольних показників, 
які визначають національну конкурентоспро-
можність. Перелік контрольних показників влю-
чає: якість інститутів; інфраструктуру; макро-
економічну стабільність; здоров’я і початкову 

освіту; вищу освіту та професійну підготовку; 
ефективність ринку товарів і послуг; ефектив-
ність ринку праці; розвиненість фінансового 
ринку; рівень технологічного розвитку; розмір 
внутрішнього ринку; конкурентоспроможність 
компаній; інноваційний потенціал.

За кожну складову цього рейтингу країні 
присвоюється певна кількість балів, яка і фор-
мує підсумковий бал національної конкурен-
тоспроможності.

Національна конкурентоспроможність, за 
Всесвітнім економічним форумом, – це здат-
ність країни та її інститутів забезпечувати ста-
більні темпи економічного зростання, які були 
б стійкі в середньостроковій перспективі. 

 

Рис. 2. Темпи приросту Індексу глобальної конкурентоспроможності  
та прямих іноземних інвестицій в Україну протягом 2006-2015 рр., %

Джерело: складено автором на основі [1; 4; 6]

Таблиця 2
Рейтинг глобальної 

конкурентоспроможності України  
за оцінками Світового банку, місце

Рік Місце України у 
рейтингу ГКЕ

Оцінка, балів 
за 10 бальною 

шкалою 
2005 86 3,27
2006 73 3,98
2007 69 4,03
2008 73 3,98
2009 72 4,09
2010 82 3,95
2011 89 3,90
2012 82 4,00
2013 84 4,14
2014 76 4,03
2015 79 4,03

Джерело: складено автором на основі [1; 4; 6]
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Тобто неефективне управління держав-
ними фінансами та висока інфляція негативно 
впливають на економіку, а захист прав інте-
лектуальної власності, розвинена судова сис-
тема тощо, навпаки, можуть справити пози-
тивний ефект.

На думку вітчизняних та міжнародних екс-
пертів відставання національної економіки 
пов’язане з політичною нестабільністю в кра-
їні. Такого роду відволікання стримують еко-
номічний розвиток. 

Отже, за об’єктивними оцінками Світового 
банку рейтинг економіки України за останнє 
десятиріччя піднявся з 86 до 79 місця, що 
свідчить про покращення рівня конкуренто-
спроможності країни. За абсолютними оцін-
ками бальна оцінка міжнародної конкуренто-
спроможності за 2005-2015 рр. зросла з 3,27 
балів до 4,03 балів, що вказує на незначне, 
але якісне нарощення конкурентоспромож-
ності країни.

Тренди Індексу глобальної конкуренто-
спроможності та прямих іноземних інвестицій 
в Україну за 2005-2015 рр. наведено на рис. 2.

Загалом нарощення глобальної конкурен-
тоспроможності сприяло покращенню бізнес-
клімату в країні, наслідком чого стало надхо-
дження прямих іноземних інвестицій.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
результатів країн у світових рейтингах провід-
них організацій доводить, що країни з високим 
рівнем конкурентоспроможності та економіч-

ної свободи, як правило мають потужний еко-
номічний потенціал. А це напряму впливає на 
добробут країни. 

Україна, намагаючись утвердитись в ста-
тусі стабільної економіки, об’єктивно перебу-
ває на перетині глобалістичних тенденцій. До 
циклічних коливань світової економіки в Укра-
їні додалися і внутрішні перепони. Відповідно 
спершу виникає потреба у формування стабі-
лізаційної моделі стримання кризових проявів, 
а вже потім на цій основі вироблення моделі 
гомеостазису. Оцінки ступеня інтеграції Укра-
їни в процеси глобалізації досить суперечливі, 
а невизначеність України у своїх політичних та 
економічних пріоритетах утруднює реалізацію 
моделі такої політики.

Дослідження стану національної еконо-
міки в умовах циклічних коливань є одним з 
найважливіших завдань сучасної економічної 
науки. Суперечливість процесів економічного 
розвитку України та кризових явищ, які супро-
воджують становлення вітчизняної ринкової 
економіки, вказують на необхідність вдоскона-
лення інноваційного, корпоративного, інвести-
ційного, податкового та соціального законо-
давства, а також прийняття відповідних актів, 
які б забезпечили виконання цих законів. 

Ефективність національної моделі гоме-
остазису проявлятиметься не в захисті вну-
трішніх ринків, а стимулюванням вітчизняного 
бізнесу з метою активного включення у світові 
економічні процеси.
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Охарактеризовано досвід формування системи стратегічного планування, прогнозування і моделювання 
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В статье представлена характеристика опыта формирования системы стратегического планирования, 
прогнозирования и моделирования в Украине, проанализировано состояние и последствия ее функциони-
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Yarovyy I.N. STRATEGIC PLANNING, FORECASTING AND MODELING OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF UKRAINE

The article presents a description of the experience of the formation of strategic planning, forecasting and 
modeling in Ukraine, analyzes and the consequences of its functioning. Based measures of influence on improving 
the efficiency of the socio-economic development.

Keywords: planning, forecasting, modeling, socio-economic development strategy, forecast, Ukraine’s 
development model.

Постановка проблеми. Проблемами років 
незалежності України є відсутність де-факто 
системи державного стратегічного плану-
вання, невідповідність між нормативно затвер-
дженим переліком прогнозних і програмних 
документів та новими вимогами, що висува-
ються на сучасному етапі розвитку економіки 
України щодо спроможності Уряду ефективно 
здійснювати економічну і соціальну політику. 
За висловлюванням академіка М. Згуров-
ського [1], виклики й загрози, що періодично 
виникають у сучасній ринковій економіці, 
зумовлюють необхідність формування раціо-
нальної та безпомилкової стратегії розвитку 
країни. Досягти цього без застосування кіль-
кісних методів, зокрема сценарного аналізу 
й економіко-математичного моделювання, 
неможливо.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Я. Жаліло відзначає, що «на жаль, період 
2005–2008 рр. позначився в Україні різким 
зниженням стратегічної активності з боку 
влади» [2, с. 7].

Питання щодо необхідності створення сис-
теми державного стратегічного планування 
поставлене урядом лише у 2011 році внесен-
ням у Верховну Раду відповідного законопро-
екту [3]. Окремі елементи цієї системи, що 
стосуються державного прогнозування існу-
ють і законодавчо оформлені [4; 5].

М. Свистович на основі аналізу норма-
тивно-правових та експертних документів, 
створених упродовж незалежності України, 
констатує, що на сьогодні стратегічне плану-
вання не стало дієвим інструментом держав-
ного управління соціально-економічним роз-
витком [6, с. 46-53].

В аналітичній записці Національного інсти-
туту стратегічних досліджень при Президен-
тові України відзначено, що процес стратегіч-
ного планування потребує детального аналізу, 
а стратегічне планування соціально-економіч-
ного розвитку регіонів в Україні перебуває на 
етапі становлення та має забезпечити ста-
більність відносин між центральною і регіо-
нальною владою [7].
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А.І. Сухоруковим і Ю.М. Харазішвілі надано 
характеристику регіональних соціо-еколого-
економічних систем як об’єкта моделювання 
та прогнозування; розроблено новий підхід до 
формування методологічного базису систем-
ного моделювання, прогнозування та діагнос-
тики соціально-економічного розвитку регіо-
нів України з урахуванням тіньової економіки 
[8, с. 2, с. 330-331].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На жаль, складення 
довгострокових варіантів прогнозів та єдиної 
довгострокової державної стратегії розвитку, 
згідно із законодавством, не передбачено.

Мета статті. Головною метою роботи є уза-
гальнення досвіду формування системи стра-
тегічного планування, прогнозування і моде-
лювання в Україні, аналіз стану та наслідки 
функціонування, обґрунтування заходів підви-
щення впливу системи на ефективність соці-
ально-економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наявна 
система прогнозних та програмних документів 
реґламентується Законом України «Про дер-
жавне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», 
Бюджетним кодексом України, Законом Укра-
їни «Про Національний банк України», а також 
постановою Кабінету Міністрів України «Про 
розроблення прогнозних і програмних доку-
ментів економічного і соціального розвитку 
та складання проекту Державного бюджету 
України».

Формування Стратегії розвитку України, 
інших документів державного прогнозування 
та стратегічного планування, відповідно до [9], 
має розпочинатися з розробки Схеми розви-
тку та розміщення продуктивних сил України.

Система стратегічного планування має 
включати в себе: стратегію розвитку України; 
державну стратегію регіонального розвитку; 
стратегічний план розвитку, стратегічний план 
діяльності центрального органу виконавчої 
влади, стратегічні плани розвитку державних 
господарських об’єднань, національних акці-
онерних компаній, державних холдингових 
компаній. Характеристика ключових елемен-
тів системи представлена у таблиці 1.

Стратегія розвитку України має бути спря-
мована на досягнення місії країни. Погоджу-
ємося із [10] в тому, що по відношенню до 
глобальної економіки на Україну доцільно 
покласти місію світового виробника і поста-
чальника якісних продуктів харчування; у 
регіональному вимірі вона може взяти на 
себе місію головного трансєвропейського між-

народного транзитера за напрямами «Захід-
Схід» та «Північ-Південь» та провідного ліку-
вально-оздоровчого і курортно-туристичного 
центру Європи; по відношенню до власного 
населення місія України має полягати у ство-
ренні насамперед соціальної держави, що 
гарантує соціально комфортні, матеріально 
достатні і екологічно безпечні умови для про-
живання, підтримання здоров’я і репродуктив-
ної функції, здобуття освіти, творчої і профе-
сійної самореалізації усіх своїх громадян.

Здійснення місії країни можливе лише 
за наявності для цього відповідного мате-
ріально-технічного базису, його постійного 
відтворення і вдосконалення. Саме ідея 
створення такого базису має стати місією 
вітчизняної промисловості і бути покла-
дена в основу її подальшого реформування, 
модернізації і розвитку, формування техніч-
них, технологічних, структурно-виробничих 
характеристик галузі, вибору інструментарію 
промислової політики, винайдення відпо-
відних матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів для її проведення [11].

Підготовка, затвердження та реалізація 
стратегій соціально-економічного розвитку 
регіонів на середньостроковий період відпо-
відно до [5] у першу чергу повинні будуватися 
на чітко розробленому інституційному меха-
нізмі, що має визначати:

1) прогнозні документи, що забезпечують 
стратегічне планування, їх зв’язок і підпоряд-
кованість;

2) інформаційний супровід формування та 
реалізації стратегії;

3) виконавців стратегічного планування;
4) джерела фінансування для формування 

та реалізації регіональних стратегій.
План діяльності головного розпоряд-

ника бюджетних коштів на плановий та два 
бюджетні періоди, що настають за плановим, 
відповідно до [12], – це основний документ 
із планування державної політики у відпо-
відній сфері, що визначає місію відповідного 
головного розпорядника бюджетних коштів як 
суб’єкта державного управління у відповідній 
сфері, стратегічні цілі, завдання, заходи та 
очікувані результати діяльності з урахуванням 
наявних ресурсів.

Прогноз економічного і соціального розви-
тку, відповідно до [13], перш за все це засіб 
обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та 
прийняття конкретних рішень органами зако-
нодавчої та виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування щодо регулювання 
соціально-економічних процесів. Прогноз роз-
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робляється у межах Програми економічного і 
соціального розвитку України.

Учасниками державного прогнозування та 
стратегічного планування в Україні, які мають 
свої повноваження є: Верховна Рада Укра-
їни, Кабінет Міністрів України, Національний 
банк України, центральні органи виконавчої 
влади з питань економічної політики, фінан-
сів, державної регіональної політики, освіти і 
науки, праці та соціальної політики, Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, обласних, 
районних, Київської та Севастопольської 
міських рад, Рада міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, районних, Київської 
та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, інші органи місцевого само-
врядування.

Основними принципами, на яких базуються 
державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку 
України, є: цілісність, об’єктивність, науко-
вість, гласність, самостійність, рівність, дотри-
мання загальнодержавних інтересів.

Нині фактично, відповідно до [14], при 
складанні прогнозів та програм економічного 
та соціального розвитку територій замість 
врахування державних соціальних стандар-

тів, а також фактичних та прогнозних цін, що 
склалися на момент планування, використо-
вуються державні гарантії на поточний період 
або на наступний рік.

Узагальнена інформація щодо прогнозів 
економічного і соціального розвитку України 
на середньостроковий і короткостроковий 
періоди представлена у таблиці 2.

Загальна тенденція щодо планування і про-
гнозування в Україні, відповідно до [12], має 
такі тенденції.

По-перше, є програмування політики уряду 
та держави у сфері соціально-економічного 
розвитку на рік.

По-друге, програма соціально-економіч-
ного розвитку включає в себе компонент при-
родоохоронного стратегічного планування і 
прогнозування.

По-третє, одним із вагомих важелів впро-
вадження програмування є Генеральна схема 
планування території, законодавство про 
забудову території.

По-четверте, рамкові можливості чинної 
законодавчої бази дозволяють вже сьогодні 
імплементувати до практики державного про-
грамування та прогнозування елементи стра-
тегічної екологічної оцінки.

Таблиця 2
Характеристика системи прогнозування в Україні*

Елемент системи Період розробки Де використовується Змістова частина
Прогноз економіч-
ного і соціального 
розвитку України на 
середньостроковий 
період

Розробляється до 1 
березня року проведення 
чергових виборів до 
Верховної Ради України 
на п’ять років, схвалю-
ється Кабінетом Міністрів 
України

Є основою для розро-
блення Стратегічного 
плану розвитку України та 
використовується під час 
розроблення документів 
державного прогнозування 
та стратегічного плану-
вання на середньо- та 
короткостроковий період.

- результати аналізу тенденцій та 
характеристика основних зовніш-
ніх і внутрішніх факторів впливу 
на розвиток держави;
- очікувані зміни у зовнішньоеко-
номічній ситуації та їх вплив на 
економіку;
- сценарні прогнози макроеконо-
мічних пропорцій та показників 
соціально-економічного розвитку;
- ризики справдження прогнозу.

 Прогноз економіч-
ного і соціального 
розвитку України на 
короткостроковий 
період

Схвалюється щороку до 1 
травня року, що передує 
планованому, централь-
ним органом виконавчої 
влади з питань економіч-
ної політики

Використовується під час 
розроблення інших доку-
ментів державного стра-
тегічного планування на 
короткостроковий період, 
Стратегічного плану роз-
витку України, стратегічних 
планів діяльності цен-
тральних органів виконав-
чої влади та формування 
Державного бюджету 
України.

- оцінка тенденцій розвитку з 
визначенням основних факторів, 
що вплинули на його динаміку;
- очікувані зміни у зовнішньоеко-
номічній ситуації;
- сценарні умови розвитку еконо-
міки;
- прогнозні макроекономічні 
показники соціально-економічного 
розвитку з відповідним обґрун-
туванням та основні прогнозні 
макропоказники на три наступні 
роки;
- основні макроекономічні 
баланси національної економіки 
(зведені національні рахунки 
для економіки в цілому, таблиця 
"витрати – випуск", платіжний 
баланс);
- альтернативні сценарії соці-
ально-економічного розвитку 
держави.

Примітка: узагальнено автором на основі [9]
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Під макроекономічною моделлю варто 
розуміти цілісну сукупність найважливіших 
властивостей та ознак економічної системи, 
процесу чи явища, представлену формалізо-
ваним описом у формі математичного інстру-
ментарію, що об’єктивно відображає найбільш 
загальні закономірності функціонування еко-
номічної системи [15]. Можна виділити два 
основних, використовуваних в Україні, під-
ходи: перший – застосування статистичного 
аналізу та побудова регресійних (лінійних і 
нелінійних) рівнянь для цілей моделювання 
економічних змінних окремих ринків на основі 
даних передісторії з подальшою екстраполя-
цією макропоказників (ARIMA, ARCH, GARCH, 
VAR – векторні авторегресійні моделі, багато-
факторні моделі, ЕСМ – моделі коригування 
помилок; регресійні методи й системи симуль-
тативних рівнянь; лагові дистрибутивні моделі 
тощо) [16-21].

Проведений аналіз існуючих моделей 
прогнозування макроекономічної політики 
економічного зростання дав змогу виявити 
[8, с. 105-106], що в більшості з них не реалі-
зований системний підхід – взаємодія функцій 
сукупного попиту і функції сукупної пропози-
ції для ендогенного визначення інтегрального 
показника інфляції в економіці країни. 

Тому базовою моделлю прогнозування та 
діагностики стану соціально-економічного 
розвитку регіонів України обрано аналітичну 
макроекономічну модель загальної економіч-
ної рівноваги «Альфа» [22]. Ця модель відо-
бражає системний комплексний підхід до 
моделювання економічного стану і перспек-
тив розвитку економіки України та розглядає 
національну економіку загалом із припущен-
ням, що рівень цін впливає на економічну 
активність.

Модель загальної економічної рівноваги 
представлено у вигляді рівняння зв’язку номі-
нального QD (P) та реального QS (P) через 
рівень цін [8, с. 160-165]:

,
де QD

t – сукупний попит поточного періоду;
Рt – дефлятор ВВП поточного періоду;
QS

t – реальна сукупна пропозиція.
За результатами моделювання, прогнозу-

вання та діагностики можна запропонувати такі 
стратегічні пріоритети соціально-економічного 
розвитку регіонів: забезпечення оновлення 
основних фондів і збільшення завантаження 
капіталу у виробництво товарів і послуг, опти-
мізація використання інвестицій у регіоні; поси-
лення ролі регіонів у розвитку внутрішнього 
ринку та імпортозаміщенні [8, с. 332-333].

Державна установа «Інститут економіки 
та прогнозування Національної академії 
наук України» розробляє напрями та методи 
розвитку господарської системи, страте-
гічні прогнози і програми розвитку економіки 
України. Найважливішими результатами за 
2012–2014 роки стали [23]:

1. Розвиток методології прогнозування 
структурних зрушень в економіці України вна-
слідок інтеграційних процесів та сформовано 
середньостроковий прогнозний сценарій розви-
тку національної економіки, зважаючи на умови 
імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС.

2. Обґрунтовано доцільність переходу від 
галузевого управління до державного регу-
лювання економічним розвитком на основі 
запровадження управління, що базується на 
законодавчо визначених національних пріо-
ритетах та затверджених інноваційно-інвести-
ційних проектах.

3. Обґрунтовано роль соціально-політич-
них, інституційних, природно-ресурсних чин-
ників зміни парадигми економічного зростання 
парадигмою сталого розвитку у вітчизняній 
економічній науці; розкрито зміну трактування 
місця держави в економічному розвитку сус-
пільства та напрямів регулюючого впливу 
на процеси структурно-технологічних і соці-
ально-економічних перетворень.

4. Доведено, що найбільш суттєві особли-
вості інституційних трансформацій у 1990–
2010 рр. були обумовлені поєднанням про-
цесів інверсійного типу формування ринкових 
відносин і глобалізації, унаслідок чого Україна 
пристосувалася до окремих фрагментів сві-
тової економіки як сировинного придатку, не 
створивши розвиненого внутрішнього ринку 
і не забезпечивши пріоритетну орієнтацію на 
співпрацю з національними товаровиробни-
ками. Показано, що економічна ніша України 
має властивості пастки, вихід із якої можли-
вий завдяки національній стратегії створення 
інститутів розвитку.

Висновки і пропозиції. Враховуючи резуль-
тати досліджень, з метою підвищення дієвості 
системи стратегічного планування, прогнозу-
вання і моделювання та перетворення їх на 
ефективний інструмент вирішення соціально-
економічних проблем країни доцільно вжити 
такі заходи за такими напрямами:

1. Оптимізувати інституційне забезпечення 
формування і реалізації стратегій, зокрема, 
прийняти Закон України «Про державне прогно-
зування та стратегічне планування в Україні»; 
визначити завдання стратегії розвитку регіону 
як основних при розробці середньостроко-
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вих та щорічних програм економічного і соці-
ального розвитку регіонів; скоротити кількість 
документів, які визначають перспективи розви-
тку регіонів України, узгодження різнопланових 
цілей, що визначені у них, забезпечити єдність 
підходів, врахування всіх складових, що визна-
чають специфіку розвитку регіонів.

2. Формування нормативно-правової бази 
щодо створення правового підґрунтя для 
розробки і реалізації стратегій регіонального 
розвитку, зокрема, ухвалення Закону України 
«Про засади державної регіональної полі-
тики»; внесення змін до Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розви-
тку України» з обов’язковим передбачен-
ням запровадженням середньострокового 
бюджетного планування та унормуванням 
необхідності кореляції основних документів, 
якими керуються місцеві державні адміністра-

ції та органи місцевого самоврядування, а 
також загальнодержавних програмних доку-
ментів із бюджетними процесами.

3. Повсюдна реалізація договірних відно-
син між центром та регіонами на основі укла-
дання угод щодо регіонального розвитку як 
мета і прямий наслідок формування стратегій 
регіонального розвитку.

Результатами впровадження стратегічного 
підходу у плануванні розвитку країни мають 
стати забезпечення ефективної спеціалізації 
регіонів, підвищення ступеня їх конкуренто-
спроможності, зростання ефективності вико-
ристання потенціалу розвитку регіонів.

Отже, відповідь України на зовнішні і вну-
трішні виклики соціально-економічного роз-
витку в довгостроковій перспективі буде 
реальною завдяки формуванню ефективної 
системи стратегічного планування, прогнозу-
вання і моделювання.
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Обґрунтування вибору стратегій управління  
фінансово-економічними результатами діяльності 
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У статті визначено особливості та умови, необхідні для обґрунтування стратегій управління фінансово-
економічними результатами підприємств відповідно до концепції вдосконалення управління Six Sigma. Роз-
глянуто специфіку змін законодавчо-нормативних актів, які регулюють фінансову та бухгалтерську звітність 
підприємств України щодо визначення фінансово-економічних результатів. Рекомендовано визначати та об-
ґрунтовувати запропоновані основні та триступеневі стратегії управління фінансово-економічними результа-
тами згідно з критерієм концепції Six Sigma.

Ключові слова: управління фінансово-економічними результатами, прибуток, дохід, концепція Six Sigma, 
стратегії управління.

Арич М.И. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ SIX SIGMA

В статье определены особенности и условия, необходимые для обоснования стратегий управления 
финансово-экономическими результатами предприятий в соответствии с концепцией совершенствования 
управления Six Sigma. Рассмотрена специфика изменений законодательно-нормативных актов, регулирующих 
финансовую и бухгалтерскую отчетность предприятий Украины по определению финансово-экономических 
результатов. Рекомендовано определять и обосновывать предложены основные и трехступенчатые страте-
гии управления финансово-экономическими результатами по критерию концепции Six Sigma.

Ключевые слова: управление финансово-экономическими результатами, прибыль, доход, концепция Six 
Sigma, стратегии управления.

Arych M.I. REASONING OF STRATEGIES MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF 
THE COMPANY BASED ON THE CONCEPT OF SIX SIGMA

The features and conditions necessary to justify the management strategies of financial and economic results of 
enterprises according to the concept of improving the management of Six Sigma. The specificity of legislative and 
regulatory acts governing the financial and accounting records of enterprises in Ukraine to determine the financial 
and economic results. Recommended determine and justify the proposed basic strategies and three steps strategies 
for managing the financial and economic results according to the criterion of the concept of Six Sigma.

Keywords: management of financial and economic results, revenue, income, concept of Six Sigma, management 
strategy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Високоефективне функціонування 
системи управління фінансово-економічними 
результатами передбачає собою викорис-
тання сучасних новітніх тенденції менедж-
менту як у цілому підприємства, так і окремих 
його складових, включаючи найбільш неве-
ликі, але суттєві за ступенем впливу на кінцеві 
досліджувані нами результати. Концепція Six 
Sigma є потужним інструментом оптимізації 
управління суб’єктом господарювання, тому 

визначення та обґрунтування на її основі 
стратегій управління фінансово-економічними 
результатами є необхідної передумовою нау-
кового підтвердження запропонованих іннова-
цій менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управління фінансово-економічними резуль-
татами діяльності підприємств є досить акту-
альною темою дослідження серед вітчизняних 
та зарубіжних учених-економістів, серед яких: 
Волинчук Ю., Вороніна О., Дікань Л., Дуда С., 
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Жилякова Г., Зінченко О., Кальмук Н., Козак В., 
Пігуль Н., Скалюк Р., Темчишина Ю., Турило А., 
Фролова Л., Христич Г., Худа В., Чалапко Л., 
Ширягіна О., Шмиголь Н., Якопов И., Яремко І., 
Яценко В., Andrew J., Bendrey M., Gallagher T., 
Hussey R., Peters T., Rachlin R., Robert H., Van 
Horne J., Wachowicz J., Walker S., West C. та 
багато інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Управління фінан-
сово-економічними результатами діяльності 
суб’єктів господарювання є актуальною темою 
дослідження провідних вітчизняних та інозем-
них фахівців. Однак, незважаючи на широке 
коло охоплених проблем та ґрунтовні наукові 
напрацювання, все ще існує низка невирі-
шених чи недостатньо вивчених завдань, 
основними з яких, є, по-перше, визначення 
методики розрахунку показника оцінки ефек-
тивності управління фінансово-економічними 
результатами підприємства відповідно до кон-
цепції Six Sigma, що є однією із найбільш пер-
спективніших систем вдосконалення управ-
ління, та, по-друге, обґрунтування на основі 
вищевказаного показника стратегій управ-
ління фінансово-економічними результатами.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є визначення та 
обґрунтування стратегій управління фінан-
сово-економічними результатами діяльності 
підприємств з урахуванням критерію концеп-
ції Six Sigma (показник рівня ефективності 
управління даної групи показників є найниж-
чим порівняно з іншими показниками оцінки), 
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, 
інтегрального показника оцінки ефективності 
управління фінансово-економічними резуль-
татами, а також на основі значень максималь-
ного відхилення кожного із п’ятнадцяти показ-
ників стратегії від своїх нормативних значень 
порівняно з іншими основними показниками 
інших стратегій управління.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Структура формування, вибору та 
обґрунтування стратегій із метою забезпе-
чення високого рівня науковості та широти 
дослідження вибраного процесу буде перед-
бачати послідовний аналіз загальної схеми 
управління і розподілу фінансово-економіч-
них результатів, визначення основних умов до 
стратегій управління – їх принципів побудови, 
особливостей застосування, а вже на основі 
інформації, отриманої від такого дослідження, 
будуть формуватися та обґрунтовуватися 
конкретні стратегії управління фінансово-еко-
номічними результатами. Схема управління 

передбачає взаємозв’язок фінансово-еконо-
мічних результатів (чистого прибутку (збитку) 
та чистого доходу), витрат на виготовлення і 
реалізацію продукції, а також інших нестан-
дартних (суміжних) доходів. Тому з метою 
якісної побудови, а також вибору і обґрунту-
вання стратегій управління фінансово-еконо-
мічними результатами та вдосконалення, роз-
витку існуючих систем і методів управління 
результатами, передбачаючи вихід системи 
управління на новий перспективний рівень, 
необхідно, на нашу думку, висунути такі 
вимоги (умови):

1. Відповідність чинним формам фінансо-
вої звітності. Вдосконалення системи управ-
ління фінансово-економічними результатами 
повинно передбачати зручне її застосування 
в сучасних умовах. Діяльність підприємств 
України базувалася на звітності, складеної від-
повідно до Наказу Міністерства фінансів Укра-
їни від 31 березня 1999 р. № 87 «Про затвер-
дження Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 21 червня 1999 р. № 391/3684 (із змі-
нами). Починаючи з 2013 р. суб’єкти госпо-
дарювання використовують нові форми звіт-
ності, так як дані втратили чинність відповідно 
до Наказу Міністерства фінансів України від 
07 лютого 2013 р. «Про затвердження Націо-
нального положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», зареєстрований у Міністерстві юсти-
ції України 28 лютого 2013 р. № 336/22868. 
Тому, оптимізуючи систему управління фінан-
сово-економічними результатами з метою 
актуальності такого процесу, необхідно брати 
до уваги діюче законодавство.

2. Управління фінансово-економічними 
результатами буде ефективним, якщо фак-
тичний динамічний ряд буде таким самим чи 
близьким до умови рівнянь нормативних рядів 
динаміки зростання показників [1, с. 91]. Дана 
близькість оцінюється коефіцієнтом рангової 
кореляції Спірмена, а в цілому оцінка ефек-
тивності управління здійснюється за допо-
могою інтегрального показника (IП) шляхом 
обрахунку середньої геометричної індексів 
росту відносних показників під діагоналлю 
відповідної матриці показників оцінки ефек-
тивності управління [1, с. 95]. Відповідно до 
вищезгаданих рівнянь, пріоритет у зростанні 
передусім надається чистому прибутку, а у 
зменшенні – збитку. 

3. Аналізуючи показники під діагоналлю 
матриці оцінки ефективності управління фі- 
нансово-економічними результатами, можна  
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встановити, що інтегральний показник (IП), 
розрахований на основі індексів росту даних 
показників матриці, буде відповідати умові 
ефективного управління або прямувати до 
бажаних значень, якщо першочергово буде 
зростати чистий прибуток, далі – чистий дохід, 
оборотні активи та середньорічний обсяг капі-
талу; при цьому основним елементом, що 

має знижуватись, є витрати на виготовлення 
на реалізацію продукції та/або чистий збиток 
за умови отримання такого за результатами 
діяльності.

4. Враховуючи останні дві умови, отриму-
ємо: система управління фінансово-економіч-
ними результатами буде ефективною за умови 
постійного зростання взаємозалежних показ-
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Рис. 1. Взаємодія стратегій управління  
фінансово-економічними результатами підприємств

Джерело: розроблено автором
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ників вибраних результатів – чистого прибутку 
та чистого доходу, тому наше дослідження 
та розвиток системи управління ними будуть 
передбачати таку мету як одну з основних.

5. Процес управління фінансово-еконо-
мічними результати діяльності підприємства 
вважається бездефектним (із високим рів-
нем ефективності відповідних управлінських 
рішень), якщо проміжок між математичним 
очікуванням процесу (X) і максимальним гра-
ничним значенням (Xmax), що є бажаним та 
сприяє підвищенню ефективності управління 
результатами, буде дорівнювати шести серед-
ньоквадратичним відхиленням (σ), так як 
рівень ефективності управління можна визна-
чати як для кінцевих показників ефективності 
управління результатами, так і для проміжних, 
що значно підвищить якість процесу менедж-
менту суб’єкта господарювання. 

6. Адаптована концепція вдосконалення 
управління Six Sigma як система управління 
фінансово-економічними результатами перед-
бачає, таким чином, додатковий метод оцінки 
ефективності управління результатами. Така 
оцінка ефективності управління фінансово-
економічними результатами нами запропоно-
вана вперше, а тому для забезпечення висо-
кого ступеня науковості та обґрунтованості 
такий аналіз обов’язково треба здійснити. 

7. Удосконалена система управління 
фінансово-економічними результатами по- 
винна:

- забезпечувати постійну оптимізацію та 
вдосконалення всього процесу управління 
результатами; 

- бути ефективною та результативною в 
процесі імплементації в системі менеджменту 
суб’єкта господарювання;

- легко та зручно застосовуватись на 
виробничих підприємств різних організаційно-
правових форм.

При цьому розроблені стратегії управління 
фінансово-економічними результатами пови-
нні доповнювати одні одних, створюючи за 
таких умов комплексність системи управління 
як вказаними результатами, так і всім підпри-
ємством. Окрім цього, варто вказати на важ-
ливий елемент зворотного зв’язку в процесі 
імплементації стратегій управління. Тобто 
передбачається кругова, циклічна форма 
оптимізації управління фінансово-еконо-
мічними результатами діяльності підприєм-
ства, безперервний процес якої ґрунтується 
на впливові результату реалізації страте-
гії в поточному періоді на її імплементації в 
наступних періодах (рис. 1).

Представлена схема взаємодії стратегій 
управління результатами передбачає насам-
перед вибір стратегії залежно від значень 
основних показників оцінки ефективності 
управління фінансово-економічними резуль-
татами, а потім, відповідно до конкретних зна-
чень показників під діагоналлю матриці оцінки 
ефективності управління, потрібно перехо-
дити до реалізації однієї із стратегій – резуль-
татної, витратної чи ресурсної. При цьому 
варто зауважити, що всі вказані стратегії 
включають у себе й інші дві стратегії, що різ-
няться за важливістю впливу на показники та 
їх вагомістю у структурі оцінки ефективності 
управління фінансово-економічними резуль-
татами. Вище представлені дві групи стра-
тегій: перша – залежно від значень кінцевих 
показників (KC, IП) оцінки ефективності управ-
ління фінансово-економічними результатами 
підприємств, друга – триступеневі стратегії, 
необхідно поєднати для забезпечення завер-
шеності та комплексності процесу форму-
вання стратегій управління результатами. 
Тобто кожна зі стратегій першої групи повинна 
включати також і другу групу. Все це й є запо-
рукою успішної реалізації політики управління 
результатами, що, звичайно, веде до ефек-
тивної роботи всього підприємства. Вибір 
основних та триступеневих стратегій повинен 
мати чіткі критерії. Розглянемо критерії та їх 
параметри для вибору та обґрунтування осно-
вних (загальних) стратегій управління резуль-
татами (табл. 1).

Крім представленого переліку основних 
стратегій управління фінансово-економіч-
ними результатами діяльності підприємств, 
ми вважаємо, що необхідно для підвищення 
якості проведених управлінських дій виділити 
ще низку стратегій, які побудовані на основі 
аналізу матриці показників оцінки ефектив-
ності управління результатами. Так, врахо-
вуючи, що дана матриця поділена на три 
групи показників за ознаками «Результати», 
«Витрати» та «Ресурси», можна сформувати 
стратегії управління фінансово-економічними 
результатами залежно від того, група яких 
індексів росту перелічених вище показників 
найбільше, у середньому та найменше відхи-
ляється від своїх оптимальних значень, тобто 
від тих, які сприяють позитивним значенням 
інтегрального показника оцінки ефективності 
управління результатами. 

Крім вище названих критеріїв вибору 
результатної, витратної чи ресурсної страте-
гії управління результатами підприємства, на 
нашу думку, додатково доцільно в контексті 
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обґрунтування саме цих стратегій обраху-
вати рівень ефективності управління, показ-
ник сігма (ESS), кожного із п’ятнадцяти індек-
сів росту відносних показників матриці оцінки 
ефективності управління. 

Розвиваючи дані два критерії вибору 
та обґрунтування триступеневих стратегій 
управління фінансово-економічними резуль-
татами, обов’язково треба врахувати можли-

вість неспівпадання направленості характеру 
фактичних числових значень указаних крите-
ріїв вибору стратегій управління. 

Тобто теоретично можна припустити, що 
деякий критерій буде показувати необхідність 
вибору однієї стратегії, а значення іншого кри-
терію буде суперечити цьому і вказувати на 
вибір зовсім іншої стратегії. Така ситуація в 
управлінні фінансово-економічними резуль-

Таблиця 1
Основні стратегії управління  

фінансово-економічними результатами діяльності підприємств 
Назва стратегії Критерії вибору Характеристика

«Підтримка рівня 
максимальної 
ефективності: 
стабільність та 
розвиток»

Ефективність управління є 
найвищою: 

КС = 1;  ІП > 1; 
фінансовим результатом є 
чистий прибуток

Дана стратегія передбачає підтримання та 
покращання дійсних показників діяльності 
підприємства, що забезпечують макси-
мальну ефективність управління фінан-
сово-економічними результатами. Врахо-
вуючи позитивні темпи функціонування 
підприємства, доцільно досліджувати 
та розвивати нові перспективні напрями 
роботи, а також активізува ти інноваційно-
інвестиційні види діяльності, використову-
ючи при цьому всі можливості ринкового 
середовища

«Підтримка рівня 
ефективності: 
перехід від 
збитку до 
прибутку»

Ефективність управління є 
майже найвищою:

КС = 1;  ІП > 1; 
фінансовим результатом є 
чистий збиток

 Ключовим елементом даної стратегії є 
ліквідація негативного фінансового резуль-
тату –чистого збитку, що, своєю чергою, 
передбачає оптимізуючий вплив на про-
міжні показники формування фінансово-
економічних результатів діяльності підпри-
ємства

«Прямування до 
високого рівня 
ефективності 
управління»

Один з показників – КС, ІП, 
або два разом не 
відповідають умовам 
високого рівня управління 
( 0 < КС ≤ 1 та/або 0 < ІП < 1; 
та/або ІП ≥ 1); фінансовим 
результатом може бути як 
чистий прибуток, так і збиток

Виконання стратегії ставить перед собою 
цілі впливу на ті величини інтегрального 
показника оцінки ефективності управ-
ління (ІП), індекси росту яких показують 
негативні значення; а також на показники 
фактичних рядів динаміки, зміна яких веде 
до співпадання рангів фактичного та нор-
мативного рядів, тобто  

«Усунення 
недоліків 
управління»

1) ІП > 0; –1 ≤ КС ≤ 0;
або
2) ІП ≤ 0; –1 ≤ КС > 0 

Дана стратегія передбачає ліквідацію тих 
значень системи оцінки ефективності, що 
показують надто негативні значення. При-
чому передбачається, що один із параме-
трів оцінки ефективності управління (ІП, КС) 
показує від’ємні значення

«Ва-банк: все 
або нічого»

 Ефективність управління 
знаходиться на дуже 
низькому рівні (–1 ≤ КС ≤ 0; 
ІП ≤ 0), але на підприємстві 
наявні можливості для 
успішної реалізації різних 
господарських програм

Перед підприємством ставляться задачі 
реалізації всіх можливих заходів, причому 
найбільш ризикових для підвищення ефек-
тивності управління фінансово-економіч-
ними результатами та досягнення місії та 
цілей створення.
Основною умовою є наявність у розпо-
рядженні даного суб’єкта господарювання 
виробничих потужностей та управлін-
ського персоналу для виконання постав-
лених перед ними завдань виходу з кризи 
управління результатами підприємства

Джерело: розроблено автором
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татами, звичайно, може мати місце і ніяким 
чином не свідчить про хибність обрахунків, 
а тільки ще раз підтверджує важливість інди-
відуального підходу до кожного окремого 
суб’єкта господарювання, враховуючи при 
цьому рівень даних оціночних показників 
вибору та обґрунтування стратегій управління 
фінансово-економічними результатами.

Отже, всі ті показники, які найбільшою 
мірою відхиляються від нормативних значень 
та управління якими є найменш ефективним, 
згідно з концепцією Six Sigma, будуть обґрун-
товувати стратегії та будуть критерієм вибору 
стратегії управління фінансово-економічними 
результатами діяльності підприємства, що, 
крім цього, також несе в собі великий об’єм 
наочної інформаційної бази щодо необхід-
ності зміни аспектів в управлінській діяль-

ності менеджменту суб’єкта господарювання. 
Якісне та науково підтверджене обґрунту-
вання запропонованих триступеневих стра-
тегій управління фінансово-економічними 
результатами є важливим елементом менедж-
менту суб’єкта господарювання (табл. 2).

Таким чином, визначено три групи тристу-
пеневих стратегій управління результатами – 
«Результатні», «Витратні» та «Ресурсні», 
кожна з яких поділяється ще на два підвиди. 
Стратегії різнять між собою за черговістю та 
ступенем впливу на індекси росту показни-
ків під діагоналлю матриці, тобто показників 
інтегрального показника оцінки ефективності 
управління (IП), яких є п’ятнадцять. Кожна зі 
стратегій залежно від порядку розміщення 
груп показників передбачає першочерговий та 
основний вплив на ті показники, групі яких від-

Таблиця 2
Триступеневі стратегії управління  

фінансово-економічними результатами діяльності підприємств

Стратегії

Вагомість та черговість впливу на
групи показників

Основні показники 
матриці оцінки 
ефективності 
управління 

результатами 
відповідно до 

обраної стратегії

Критерії вибору 
стратегії1

(най-
більша)

2
(середня)

3
(най-

менша)

Результатні

Результати Витрати Ресурси

рентабельність 
чистого доходу;
рентабельність 
витрат;
рентабельність 
оборотних активів;
рентабельність 
капіталу;
рентабельність 
робочої сили;
дохідність витрат;
дохідність оборотних 
активів;
дохідність капіталу;
дохід на 1 робітника;

1. Максимальне 
відхилення показ-
ників стратегії 
від своїх норма-
тивних значень 
(тобто тих, які б 
сприяли підви-
щенню показників 
оцінки ефектив-
ності управління 
результатами) 
порівняно з 
іншими осно-
вними показни-
ками інших стра-
тегій управління
2. Рівень ефек-
тивності ESS даної 
групи показників є 
найнижчим порів-
няно з іншими 
показниками

Результати Ресурси Витрати

Витратні

Витрати Результати Ресурси
закріплення витрат 
за оборотними 
активами;
закріплення витрат 
за капіталом;
витрати на 1 
робітника;

Витрати Ресурси Результати

Ресурсні

Ресурси Результати Витрати
закріплення 
оборотних активів за 
капіталом;
оборотні активи на 1 
робітника;
капітал на 1 
робітника

Ресурси Витрати Результати

Джерело: розроблено автором
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повідає вищий порядковий номер. Крім цього, 
інформація з табл. 2 показує нерівномірний 
розподіл груп показників між указаними стра-
тегіями управління. Так, до групи «Резуль-
тати» відносяться дев’ять показників, при-
чому п’ять – до підгрупи «Прибуток», а решта 
чотири – до підгрупи «Дохід». Кількість же 
показників у групах «Витрати» та «Ресурси» 
є однаковою, де розміщено по три показники 
оцінки ефективності управління результатами.

Вибір та обґрунтування триступеневих стра-
тегій, «Результатної», «Витратної» чи «Ресурс-
ної», насамперед передбачає визначення від-
хилення (∆IФМН) фактичних значень індексів 
росту (IФ) трьох відповідних груп показників 
від мінімально необхідного їх рівня (IМН), який 
би забезпечував значення IП, що показує зрос-
тання ефективності управління результатами.

Отже, IФ – це фактичне значення індексу 
росту кожного із п’ятнадцяти показників IП, з 
урахуванням особливих умов для показників 
збитковості та витрат. 

IМН = 1,001 – індекс росту, мінімально необ-
хідний для кожного показника IП, щоб задо-
вольнялись умови високого рівня ефектив-
ного управління фінансово-економічними 
результатами підприємства (для показників 
індексів росту збитковості замінюються вира-
женням 1+(1– IЗбі). Дане значення IМН = 1,001, 
вибране як значення індексу росту, що показує 
найменше зростання з точністю трьох знаків 
після коми, адже він також є й коефіцієнтом, 
що і встановлює такі вимоги заокруглення. 
Тобто будь-який із п’ятнадцяти показників IП, 
звичайно, може показувати набагато більше 
зростання ніж 0,1% (індекс росту = 1,001), 
але саме таке мінімальне його значення вже 
буде означати високу ефективність управ-
ління результатами, так як усі індекси росту IП  
за винятком особливих умов для показників 
збитковості та витрат, значення яких рівні та 
вище IМН, будуть сприяти набуттю інтеграль-
ним показником ефективності управління 
фінансово-економічними результатами (IП) 
позитивних значень, що говорять про високий 
рівень відповідної ефективності управління.

ΔIФМН – відхилення фактичних значень 
індексів росту показників, що входять до 
структури IП від мінімально необхідного зрос-
тання ефективності управління результатами 
рівня (IМН):

ΔIФМН = IФ – IМН.                  (1)
Даний показник також може розрахову-

ватися і для кожної групи показників IП шля-
хом визначення середньої арифметичної 
величини показників відповідних груп. Саме 
мінімальне значення даного середньоариф-
метичного відхилення і буде основним крите-
рієм вибору «Результатної», «Витратної» чи 
«Ресурсної» стратегії управління фінансово-
економічними результатами. 

Ще одним критерієм визначення та обґрун-
тування триступеневих стратегій управління 
результатами є рівень ефективності управ-
ління ESS, для розрахунку якого з метою 
забезпечення об’єктивності отриманих даних 
потрібно чим більше показників. 

Додатково в процесі обґрунтування та 
реалізації стратегій управління результатами 
доцільно визначати відхилення рангу показ-
ників фактичного ряду динаміки від норма-
тивного (ΔРТ), що є додатковим критерієм і 
носить більше рекомендаційний та інформа-
ційно-забезпечуючий характер, так як показує, 
наскільки ранг кожного з показників темпів при-
росту фактичних рядів динаміки відхиляється 
від своїх значень, які б сприяли підвищенню 
ефективності управління результатами. Як 
наслідок його обрахунку, отримуємо послі-
довність необхідності першочергового впливу 
на показники рядів динаміки, що формується 
починаючи від найбільшого до найменшого 
відхилення фактичного та нормативного рангу, 
при цьому немає значення, чи дана величина є 
від’ємною чи додатною, тобто отримане число 
розглядається як абсолютна величина.

Висновки з цього дослідження. 
У сучасних умовах господарювання реалі-
зація місії створення підприємства вимагає 
від топ-менеджменту застосування інно-
ваційних технологій та підходів до управ-
ління. Обґрунтування стратегій управління 
фінансово-економічними результатами на 
основі положень концепції Six Sigma дає 
можливість здійснити запланований про-
цес із високим рівнем наукового підтвер-
дження, що, своєю чергою, є запорукою 
успішної реалізації цілей діяльності суб’єкта 
господарювання. Запропонована методика 
обґрунтування стратегій має принципово 
нові елементи, а тому є перспективною для 
подальших наукових досліджень. 
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Экологический менеджмент  
в системе менеджмента предприятия
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В статье проведен анализ системы экологического менеджмента и ее роли в системе менеджмента пред-
приятия. Уточнено понятие «экологический менеджмент» с позиций его роли в экономической деятельности 
предприятия, дана характеристика и описан механизм взаимодействия подсистем системы экологического 
менеджмента на предприятии.

Ключевые слова: окружающая среда, менеджмент, предприятие, экономическая деятельность, система.

Бакіна Т.В. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено аналіз системи екологічного менеджменту та її ролі в системі менеджменту підприєм-

ства. Уточнено поняття «екологічний менеджмент» із позицій його ролі в економічній діяльності підприємства, 
дано характеристику й описано механізм взаємодії підсистем системи екологічного менеджменту на підпри-
ємстві.

Ключові слова: навколишнє середовище, менеджмент, підприємство, економічна діяльність, система.

Bakina T.V. ECOLOGICAL MANAGEMENT IN MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE
Ecological management system and its role in the enterprise management system are analyzed. Concept of 

«ecological management» is clarified from the position of its role in the economic activity of the enterprise, interac-
tion mechanism between the subsystems of ecological management systems at the enterprise are characterized 
and described.

Keywords: environment, management, enterprise, economic activity, system.

Постановка проблемы в общем виде. 
Вопросы рационального природопользова-
ния, охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности в настоящее время стали 
важнейшими политическими вопросами, 
решаемыми на международном уровне. При-
нятые на международной конференции по 
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 
1992 г. документы, определяющие пути раз-
вития на предстоящие десятилетия, нашли 
свое отражение в программных документах 
по устойчивому развитию практически всех 
государств мира.

Традиционно при решении экологических 
проблем использовались различные методы 
обезвреживания загрязняющих веществ, 
образовавшихся в процессе производства, 
основное внимание уделялось при этом тех-
ническим и технологическим аспектам. На 
современном этапе научно-технического про-
гресса наряду с повышением экологических 
требований к технологиям производства, 
обеспечивающим переход от ликвидации 
последствий к управлению загрязнением на 
всех этапах жизненного цикла производимой 
продукции, менеджмент выходит на первый 
план и становится решающим фактором эко-

номики, определяющим дальнейшее эффек-
тивное развитие. Таким образом, при реше-
нии экологических проблем предприятия в 
современных условиях больше внимания 
уделяется менеджменту, политике, культуре, 
которые находят свое выражение в стиле и 
методах управления.

Все это выдвигает новые требования к 
управлению хозяйственной деятельностью 
всех видов бизнеса и, соответственно, к 
уровню знаний и компетенции менеджеров 
всех уровней в вопросах экологии. Необхо-
димо учитывать экологические особенности 
при управлении производством, разработкой 
новой продукции, маркетинговыми операци-
ями, персоналом, финансами.

Анализ последних исследований и 
публикаций. В отечественной литера-
туре проблемы исследования управления 
в экологической сфере рассматриваются с  
70-х годов, при этом акцент делался на реги-
ональное управление, а производственному 
экологическому менеджменту не уделяли 
необходимого внимания, что во многом было 
обусловлено характером административной 
государственной системы управления, соз-
дававшей противоречие между экологиче-
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скими требованиями и их реализацией в рам-
ках ограничений плановой экономики. Среди 
исследований, в которых акцент сделан на 
региональный уровень административного 
управления в экологической сфере, можно 
выделить работы Т.С. Хачатурова, К.Г. Гоф-
мана, А.А. Гусева и др. 

Экономические реформы в Украине, 
коренным образом изменившие систему госу-
дарственного управления, а также характер 
взаимоотношений предприятия и контроли-
рующих структур, определили новый взгляд 
на возможности предприятия в экологической 
сфере, что нашло свое отражение в работах 
Герасимчука З.В., Грынив Л.С., Кузьмина О.Е., 
Лукьянихина В.А., Мельника О.Г., Сабо-
даша В.В., Макеенко П.А., Никольского А.А.

Большое значение для современного 
уровня развития экологического менед-
жмента сыграли также работы таких зарубеж-
ных авторов, как: Р. Вельфорд, Г. Нуммель, 
М. Портер, К. Рихтер, Н. Ханлей, Г. Шогрен, 
Б. Вите.

В то же время в хозяйственной практике 
недостаточно внимания уделяется необходи-
мости интеграции экологических аспектов на 
всех стадиях разработки и реализации эконо-
мической стратегии.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Цель статьи заключается в 
разграничении понятий «менеджмент окру-
жающей среды» и «экологический менед-
жмент»; обосновании выделения подсистем 
системы экологического менеджмента; харак-
теристике подсистем, компонент, входящих 
в подсистемы, и механизмов их взаимодей-
ствия.

Изложение основного материала иссле-
дования. Говоря об экологическом менед-
жменте в Украине, первоначально опреде-
лим, что означают понятия «экологическое 
управление» и «экологический менеджмент». 
Некорректный перевод англоязычных терми-
нов environmental management и ecological 
management, а также оставшийся с дорефор-
менного периода административный подход к 
управлению (в том числе и в экологической 
сфере) привели к неправильному толкова-
нию этих терминов. Произошло смешение 
понятий «административное управление» и 
«менеджмент».

Понятие «административное экологиче-
ское управление» связано с государственным 
управлением в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Роль и место 
уровней государственного экологического 

управления, структура системы и состав 
подсистем обусловлены характером задач, 
решаемых на каждом уровне. В процессе 
функционирования происходит их взаимодей-
ствие по горизонтали и вертикали, основным 
регулятором которого является нормативно-
правовая база государства. К настоящему 
времени в Украине сложилась трехуровневая 
система управления природопользованием 
и охраной окружающей среды [1, с. 26]. Она 
включает в себя высший (государственный), 
средний (уровень областей), низший (мест-
ный, локальный, муниципальный) уровни 
управления. На каждом из этих уровней пред-
ставлены законодательная, исполнительная 
и судебная ветви власти.

Существует два подхода к выделению 
уровней административного экологического 
управления: территориальный и отраслевой. 
Обычно предприятия, организации и самосто-
ятельные хозяйства граждан, расположенные 
на территории определенного региона и осу-
ществляющие природоэксплуатационные и 
природохозяйственные мероприятия, относят 
к нижнему уровню управления наряду с мест-
ными подразделениями исполнительной вла-
сти и специально уполномоченных органов 
[1, с. 28]. Представляется, что в данном слу-
чае предприятие выступает в качестве объ-
екта управления, поскольку именно на него 
направлено управляющее воздействие.

Экологическое управление связано с 
постановкой задач, включая ограничения и 
рамочные условия их реализации, а эколо-
гический менеджмент позволяет выбрать 
наиболее эффективные пути их решения. 
Поэтому по отношению к предприятию более 
корректно использовать понятие «экологиче-
ский менеджмент». Это также связано с тем, 
что английское слово «менеджмент» употре-
бляется за рубежом применительно к фигуре 
«менеджера» – человека, действующего в 
некоторой организации, фирме, на предпри-
ятии [3, с. 41].

В то же время некоторые авторы [4, с. 37] 
используют термин «экологический менед-
жмент» для обозначения управления регио-
нальной эколого-экономической системой, что 
создает определенную путаницу. А в некоторых 
случаях понятия «экологическое управление» и 
«экологический менеджмент» разграничивают 
следующим образом [5; 6]. «Экологическое 
управление» определяют как «деятельность 
государственных органов и экономических 
субъектов, главным образом направленную 
на соблюдение обязательных требований при-
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родоохранительного законодательства, на раз-
работку и реализацию соответствующих целей, 
проектов, программ», а «экологический менед-
жмент» – как «инициативную и результатив-
ную деятельность экономических субъектов, 
направленную на достижение собственных эко-
логических целей, проектов и программ, разра-
ботанных на основе принципов экоэффектив-
ности и экосправледливости».

По нашему мнению, основанному на ана-
лизе отечественной и зарубежной литера-
туры, теории и практики менеджмента, дан-
ное разделение понятий «экологическое 
управление» и «экологический менеджмент» 
не совсем корректно, поскольку при данном 
подходе авторы среди всех контрагентов из 
внешней среды предприятия, включающих 
кроме государства, также поставщиков, потре-
бителей, общественность, инвесторов, акцио-
неров, выделяют государство. А «экологиче-
ским управлением» называют планирование, 
управление, контроль всей деятельности, 
направленной на выполнение соответствую-
щих государственных требований в экологи-
ческой сфере. В то же время «собственные 
экологические цели и программы» 

инициируются не самим предприятием, это 
его реакция на изменение запросов и требо-
ваний прочих контрагентов из внешней среды.

Некоторая сложность трактовки данного 
понятия заключается также в том, что англо-
язычные термины environmental management 
и ecological management большинство авто-
ров переводят одинаково – «экологический 
менеджмент», –хотя есть большое отличие, 
состоящее в следующем [4, с. 82]:

- менеджмент природопользования 
(environmental management), для которого 
характерен традиционный «защитный под-
ход», не требует смены существующей тех-
нико-экономической парадигмы;

- собственно экологический менеджмент 
(ecological management) требует переоценки 
некоторых основ современных социально-
экономических систем и места в них предпри-
ятия, а также отхода от антропоцентристской 
концепции в пользу заботы о жизни на Земле 
в целом.

Для характеристики различий сделаем еще 
некоторые пояснения. Менеджмент окружаю-
щей среды следует понимать как координиру-
ющее начало, формирующее и приводящее 
в движение ресурсы предприятия для дости-
жения целей в сфере рационального приро-
допользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности. 

Таким образом, менеджмент окружающей 
среды является подсистемой системы менед-
жмента, ориентированной на определенный 
объект (подобно кадровому, производствен-
ному или финансовому менеджменту). Объек-
том управления в данном случае становятся 
выбросы в атмосферу и сбросы в водоемы, 
потребление сырья, энергии и экологические 
последствия от произведенных предприятием 
продуктов. Для такого подхода характерны 
технологии обезвреживания загрязнения на 
последнем этапе производственного цикла 
(так называемые технологии «конца трубы»). 
В отличие от него экологический менеджмент 
формирует и приводит в движение ресурсы 
предприятия для достижения экономических 
целей, которые в данном случае взаимоувя-
заны с целями рационального природополь-
зования, охраны окружающей среды и эколо-
гически устойчивого развития. Экологический 
менеджмент, таким образом, становится не 
просто подсистемой системы менеджмента, 
но действие всех подсистем данной системы 
(кадрового, производственного, финансового 
менеджмента) основывается на принципах 
рационального природопользования, охраны 
окружающей среды и экологически устойчи-
вого экономического развития. Данный эколо-
гический подход можно сравнить с предложен-
ным Ф. Коттлером [3, с. 211] маркетинговым 
подходом к управлению организацией или 
широко известным всеобщим менеджментом 
качества (TQM).

По мнению автора, переход к экологиче-
скому менеджменту от менеджмента окру-
жающей среды возможен при постоянном 
взаимодействии экологической стратегии и 
системы менеджмента окружающей среды.

Определим место экологических аспектов 
в системе менеджмента предприятия.

При анализе роли экологического менед-
жмента в хозяйственной деятельности пред-
приятия рассматриваем его как часть общей 
системы менеджмента на примере системы, 
разработанной Р.А. Фатхутдиновым [3, с. 291] 
(рис. 1), поскольку в ней наглядно представ-
лены структура и взаимодействие подсистем 
в процессе функционирования всей системы.

Из схемы, представленной на рис. 1, видно, 
что в данной системе экологический менед-
жмент представлен двумя целями предпри-
ятия – ресурсосбережением и охраной окру-
жающей среды (цели 3.2, 3.5), не связанными 
с экономическими целями. То есть в данной 
системе представлен менеджмент окружаю-
щей среды.
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Очевидно, что для успешного функциони-
рования экологического менеджмента данная 
структура должна претерпеть изменения. Они 
коснутся экономических аспектов системы 
менеджмента (блок 2), целевой подсистемы 
(блок 3), функциональной подсистемы (блок 
4) и внешней среды системы менеджмента 
(блок 6). Некоторые блоки останутся без 
изменения, поскольку научное обоснование 
системы менеджмента (блок 1), управляющая 
подсистема (блок 7), обеспечивающая под-
система (блок 5) являются общими для всех 
частей системы. Появятся новые блоки – эко-
логические аспекты системы менеджмента, 
характеризующие воздействие предприятие 
на окружающую среду и объектная подси-
стема, элементы которой характеризуют ста-
дии жизненного цикла. Представленные на 
рис. 1 обозначения расшифрованы в табл. 1

Экономические аспекты в системе эколо-
гического менеджмента представлены эко-
логическими затратами, т. е. затратами пред-
приятия на сам экологический менеджмент, а 
также на природопользование, охрану окру-
жающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности процессов, производимой 
продукции или услуг. Таким образом, можно 
выделить следующие компоненты этого 
блока: экономические принципы ресурсосбе-
регающей и природоохранной деятельности 
предприятия, экономическая эффективность 

экологических затрат и основные экономиче-
ские показатели, характеризующие эту дея-
тельность. 

В целевой подсистеме системы экологи-
ческого менеджмента охрана окружающей 
среды должна быть выделена в отдельную 
цель со следующими подцелями: совершен-
ствование экологического менеджмента, 
улучшение охраны окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности. 
Кроме того, экологические аспекты должны 
учитываться при определении всех целей 
предприятия. Для повышения качества 
необходимо минимизировать воздействие 
на окружающую среду на всех этапах жиз-
ненного цикла; в рамках ресурсосбереже-
ния необходимо повышать эффективность 
использование природных ресурсов на всех 
этапах жизненного цикла; для расширения 
рынка сбыта товаров необходимо исполь-
зовать преимущества более чистой продук-
ции при расширении рынка сбыта товаров; в 
рамках организационно-технического разви-
тия производства необходимо осуществлять 
переход от технологий очистки к технологиям 
производства, уменьшающим образование 
загрязняющих веществ. Изменения функци-
онального блока обусловлены необходимо-
стью усиления роли функции экологического 
контроля, представленной экологическим 
аудитом.

Рис. 1. Система менеджмента предприятия [3]
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Рис. 2. Экологический менеджмент  
в системе менеджмента предприятия

Для системы экологического менеджмента 
среди факторов внешней среды предпри-
ятия, кроме макросреды, микросреды и 
инфраструктуры, большое значение имеет 
состояние окружающей природной среды в 
регионе. В системе экологического менед-
жмента появляется два новых блока: эколо-
гические аспекты деятельности предприятия 
и блок объектной подсистемы; в качестве 
экологических аспектов системы экологи-
ческого менеджмента выделим выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ, сбросы 
в водоемы, загрязнение земель отходами, 
загрязнение недр, шумовое и радиационное 
загрязнение. Среди элементов объектной 
подсистемы выделим стадии жизненного 
цикла: маркетинг и изучение рынка, проек-
тирование и разработку продукции, плани-
рование и разработку процессов, закупки, 
производство или предоставление услуг, 
проверки, упаковку и хранение, реализацию 
и распределение, монтаж и ввод в эксплуа-

тацию, техническую помощь и обслужива-
ние, утилизацию или переработку продук-
ции в конце полезного срока службы. Таким 
образом, учитывая изменения, обусловлен-
ные особенностями деятельности предпри-
ятия в экологической сфере, предложенная 
автором схема, представленная на рис. 2, 
характеризует все аспекты системы экологи-
ческого менеджмента.

Выводы из этого исследования. Инте-
грация экологических аспектов во все сферы 
деятельности предприятия привела к необхо-
димости выделения двух разных подходов к 
менеджменту в экологической сфере: менед-
жмент окружающей среды и собственно эко-
логический менеджмент. Менеджмент окружа-
ющей среды, по мнению автора, представляет 
собой координирующее начало, формирую-
щее и приводящее в движение ресурсы пред-
приятия для достижения целей в сфере при-
родопользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, 
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Таблица 1
Элементы системы менеджмента

Блоки 
системы

Элементы существующей 
структуры (рис. 2)

Элементы предлагаемой структуры  
(рис. 3)

Научное 
обоснова-

ние

1.1 Научные подходы к менед-
жменту
1.2 Принципы менеджмента
1.3 Общие методы менеджмента

1.1 Научные подходы к менеджменту

1.2 Принципы менеджмента
1.3 Общие методы менеджмента

Эконо-
мические 
аспекты

2.1 Основные экономические 
принципы деятельности

2.2 Экономическая эффектив-
ность

2.3 Основные экономические 
показатели

2.1 Основные экономические принципы дея-
тельности
2.1.1 Экономические принципы ресурсосбе-
регающей и природоохранной деятельности
2.2 Экономическая эффективность
2.2.1 Экономическая эффективность эколо-
гических затрат
2.3 Основные экономические показатели
2.3.1 Основные экономические показатели, 
характеризующие работу экологического 
менеджмента

Целевая 
подси-
стема

3.1 Повышение качества товаров 
и услуг

3.2 Ресурсосбережение

3.3 Расширение ринка сбыта 
товаров

3.4 Организационно-техническое 
развитие производства

3.1 Повышение качества товаров и услуг
3.1.1 Минимизация воздействия на окружаю-
щую среду на всех этапах жизненного цикла 
как неотъемлемая характеристика качества
3.2 Ресурсосбережение
3.2.1 Повышение эффективности природо-
пользования на всех этапах жизненного цикла
3.3 Расширение ринка сбыта товаров
3.3.1 Использование преимуществ более 
чистой продукции при расширении рынка 
сбыта товаров
3.4 Организационно-техническое развитие 
производства
3.4.1 Переход от технологий очистки к техно-
логиям, уменьшающим образование загряз-
няющих веществ в процессе производства
3.5 Социальное развитие коллектива
3.5.1 Формирование экологического имиджа
3.5.2. Обеспечение здоровья и безопасности 
на рабочем месте
3.5.3 Экологическое воспитание и образова-
ние работников
3.6 Охрана окружающей среды
3.6.1 Совершенствование экологического 
менеджмента
3.6.2 Улучшение охраны окружающей среды
3.6.3 Обеспечение экологической безопасности

Функцио-
нальная 
подси-
стема

4.1 Планирование 
4.2 Организация процессов
4.3 Учет и контроль

4.4 Мотивация
4.5 Регулирование

4.1 Планирование 
4.2 Организация процессов
4.3 Учет и контроль
4.3.1 Экологический аудит
4.4 Мотивация
4.5 Регулирование

Обеспе-
чивающая 

подси-
стема

5.1 Кадровое обеспечение
5.2 Ресурсное обеспечение
5.3 Информационное обеспечение
5.4 Правовое обеспечение
5.5 Организационно-техническое 
обеспечение
5.6 Методическое обеспечение

5.1 Кадровое обеспечение
5.2 Ресурсное обеспечение
5.3 Информационное обеспечение
5.4 Правовое обеспечение
5.5 Организационно-техническое обеспече-
ние
5.6 Методическое обеспечение

Внешняя 
среда

6.1 Макросреда
6.2 Инфраструктура рынка
6.3 Микросреда рынка

6.1 Макросреда
6.2 Инфраструктура рынка
6.3 Микросреда рынка
6.4 Состояние окружающей природной среды 
в регионе
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являясь функциональной зоной системы 
менеджмента, ориентированной на опреде-
ленный объект. Объектом управления в дан-
ном случае становятся выбросы в атмосферу 
и сбросы в водоемы, потребление сырья, 
энергии и экологические последствия от про-
изведенных предприятием продуктов. Эколо-
гический менеджмент формирует и приводит в 
движение ресурсы предприятия для достиже-
ния экономических целей, которые в данном 

случае взаимоувязаны с целями рациональ-
ного природопользования и охраны окружа-
ющей среды, то есть экологический менед-
жмент является не просто функциональной 
зоной системы менеджмента, но работа всей 
системы, включая кадровый, производствен-
ный, финансовый менеджмент, основывается 
на принципах рационального природопользо-
вания, охраны окружающей среды и экологи-
чески устойчивого экономического развития.

Управ-
ляющая 
подси-
стема

7.1 Управление персоналом
7.2 Социология и психология 
менеджмента
7.3 Процесс принятия и реализа-
ции управленческих решений
7.4 Анализ и принятие решений
7.5 Прогнозирование в принятии 
решений

7.1 Управление персоналом
7.2 Социология и психология менеджмента

7.3 Процесс принятия и реализации управ-
ленческих решений
7.4 Анализ и принятие решений
7.5 Прогнозирование в принятии решений

Экологи-
ческие 

аспекты

8.1 Выбросы в атмосферу
8.2 Сбросы в водоемы
8.3 Загрязнение земель отходами
8.4 Загрязнение недр 
8.5 Шумовое загрязнение
8.9 Радиационное загрязнение

Объект-
ная под-
система

9.1 Маркетинг и изучение рынка
9.2 Проектирование и разработка продукции
9.3 Планирование и разработка продукции
9.4 Закупки
9.5 Производство и предоставление услуг
9.6 Проверки
9.7 Упаковка и хранение
9.8 Реализация и распределение
9.9 Монтаж и ввод в эксплуатацию
9.10 Техническая помощь и обслуживание
9.11 Утилизация и переработка продукции в 
конце полезного срока службы

*Курсивом выделены предложения автора
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Дослідження результативності  
та ефективності управління товарними ресурсами 

підприємств роздрібної торгівлі України
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У статті досліджено основні тенденції результативності та ефективності управління товарними ресур-
сами підприємств роздрібної торгівлі України. Досліджено динаміку показників швидкості обертання товар-
но-матеріальних запасів, доходності та рентабельності товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі. 
Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності управління товарними ресурсами підприємств роз-
дрібної торгівлі України.

Ключові слова: товарні ресурси, результативність, ефективність, товарно-матеріальні запаси, комерцій-
ний дохід.

Высочин И.В., Вавдийчик И.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕ-
НИЯ ТОВАРНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

В статье исследованы основные тенденции результативности и эффективности управления товарными 
ресурсами предприятий розничной торговли Украины. Исследована динамика показателей скорости обраще-
ния товарно-материальных запасов, доходности и рентабельности товарных ресурсов предприятий рознич-
ной торговли. Предложены мероприятия по повышению эффективности управления товарными ресурсами 
предприятий розничной торговли Украины.

Ключевые слова: товарные ресурсы, результативность, эффективность, товарно-материальные запасы, 
коммерческий доход.

Vysochyn I.V., Vavdiichyk I.M. RESEARCH OF EFFECTIVENESS AND MANAGEMENT EFFICIENCY BY 
THECOMMODITY RESOURCE OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS OF UKRAINE

The basic tendencies of effectiveness and efficiency of enterprises of retail business of Ukraine are investigational 
in the article. Drawn conclusion an author in relation to the dynamics of volume of net profit (profit yields) from 
realization of products (commodities, works, services) of enterprises of retail business of Ukraine. On the basis of 
dynamics of volumes of productive supplies drawn conclusion about activation of own productive activity by the 
enterprises of retail business: the enterprises of retail business diversify the activity and man-hunt new sources of 
forming of commodity resources. Undertaken a study of effectiveness and efficiency of management of enterprises 
of retail business of Ukraine commodity resources allows to draw conclusion about her subzero efficiency. In further 
an increase of efficiency of activity is on a management by a commodity resources will require from enterprises the 
retail business of introduction of the measures, sent to the increase of level of commercial profit, decline of level of 
operating charges.

Keywords: commodity resources, effectiveness, efficiency, inventories of supple, commercial profit.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розробка інструментарію підвищення 
ефективності управління товарними ресур-
сами є необхідною умовою для забезпечення 
сталого розвитку та життєздатності підпри-
ємств торгівлі, тому наукові дослідження наяв-
ного стану результативності та ефективності 
управління товарними ресурсами підприємств 
роздрібної торгівлі України є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням організації діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі присвячені праці вітчиз-

няних та зарубіжних науковців: В.В. Апо-
пія, І.О. Бланка, Л.А. Брагіна та Т.П. Данько, 
І.М. Ваховича, З.В. Герасимчука, Н.О. Голо-
шубової, І.П. Міщука, В.М. Ребицького та ін. 
Проте недостатньо вивченою залишається 
специфіка управління товарними ресурсами 
підприємств роздрібної торгівлі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виокремлення 
сучасних тенденцій результативності та ефек-
тивності управління товарними ресурсами 
підприємств роздрібної торгівлі України. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За твердженням О.П. Бегларішвілі, 
динамічність розвитку галузі торгівлі потребує 
системного і постійного вивчення, оскільки 
коливання її параметрів є індикатором змін 
соціально-економічної ситуації в Україні, 
досягнення сталого розвитку споживчого ринку 
або виникнення проблем формування товар-
ної пропозиції [1, с. 11]. Важливість товарних 
ресурсів викликана специфікою діяльності 
торгівлі, як галузі в цілому так і функціями, які 
вона виконує. Насамперед це пов’язано з тим, 
що сам розвиток і функціонування торгівлі в 
усіх видах економіки обумовлені існуванням 
товарного виробництва та процесом відосо-
блення торгівлі від виробництва. 

Підприємства торгівлі та їхня мережа є 
основними інститутами, які мають формувати 
пропозицію товарів відповідно до попиту насе-
лення, проводячи певну товарну політику з 
метою підвищення рівня задоволення потреб 
споживачів [2, с. 15].

За твердженням Багрія Т.В., Хачатряна В.В. 
[3], нормальний розвиток торгівлі може здій-
снюватись тільки при постійному збільшенні 
товарного потоку, що забезпечується регу-
лярним надходженням товарів від підпри-
ємств-виробників, оптових підприємств, інших 
постачальників товарів. Основним показни-
ком, який дає змогу охарактеризувати резуль-
тативність діяльності підприємств торгівлі в 
царині управління товарними ресурсами, є 
чистий дохід (виручка) від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг). Тенденція до збіль-
шення обсягів чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є 
підтвердженням того, що товарні ресурси за 
своїми параметрами відповідають платоспро-

можному попиту населення. Динаміка обсягу 
чистого доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) підприємств роз-
дрібної торгівлі України наведена в табл. 1.

За даними табл. 1, обсяг чистого доходу 
(виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) підприємств роздрібної торгівлі 
України має стійку тенденцію до зростання 
впродовж 2009–2012 рр., яка, однак, у 2012 р. 
дещо уповільнюється. Щорічний темп зрос-
тання досліджуваного показника за період 
2009–2012 рр. коливається від 130,3% до 
136,3% та становить у середньому 133,2%, 
що є свідченням достатності забезпечення 
підприємств торгівлі товарними ресурсами 
та їх відповідності платоспроможному попиту 
населення. Проте після стійкого зростання 
впродовж чотирьох років у 2013 р. спостері-
гається падіння чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 
обсяг досліджуваного показника зменшився 
на 8,7%, або на 27825 млн. грн., відносно 
попереднього періоду. Така нестабільність 
досягнутих результативних показників, на 
нашу думку, є свідченням суттєвої залежності 
діяльності підприємств роздрібної торгівлі від 
впливу макроекономічних чинників.

Нарощування обсягів діяльності підпри-
ємствами роздрібної торгівлі є можливим 
тільки за умов достатності їх забезпечення 
товарними ресурсами, які по своїм крите-
ріям відповідають платоспроможному попиту 
населення. Ринкова орієнтованість процесу 
продажів здійснює безпосередній вплив на 
результат продажу (обсяг товарообороту), 
який, своєю чергою, виступає одним із крите-
ріїв досягнення загальних цілей діяльності під-
приємства роздрібної торгівлі – максимальна 

Таблиця 1
Динаміка обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції  

(товарів, робіт, послуг) підприємств роздрібної торгівлі України за 2009–2013 рр.
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Обсяг, млн. грн.
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

136109,7 177405,9 241837,2 321490,9 293665,9

Темп зміни до попереднього періоду, %
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 130,3 136,3 132,9 91,3

Абсолютне відхилення від попереднього періоду, млн. грн.
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 41296,2 64431,3 79653,7 -27825,0

Джерело: розраховано автором на основі первинних даних Державної служби статистики України
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стійкість і ефективність функціонування під-
приємства, виконання соціально-економічної 
функції в суспільстві та задоволення потреб 
власників і персоналу на визначеному в кож-
ний проміжок часу рівні [4, с. 32]. 

В останні роки спостерігається активізація 
власної виробничої діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі України, особливо тих, що 
входять до складу роздрібних торговельних 
мереж. Власне виробництво стає одним із 
джерел формування товарних ресурсів, свід-
ченням чого є динаміка виробничих запасів 
підприємств роздрібної торгівлі, яка представ-
лена в табл. 2.

За даними табл. 2 можна зробити висно-
вок про нарощування обсягів виробничих 
запасів підприємствами роздрібної торгівлі 
України впродовж 2010–2012 рр.: середньо-
річний зростання обсягів виробничих запасів 
становить 104%. Проте в 2013 р. спостеріга-

ється падіння обсягу виробничих запасів на 
822,3 млн. грн. порівняно з попереднім роком. 
Незважаючи на зменшення обсягів виробни-
чих запасів підприємств роздрібної торгівлі за 
останній досліджуваний період, можна ствер-
джувати, що підприємства роздрібної торгівлі 
диверсифікують свою діяльність та здійсню-
ють пошук нових джерел формування товар-
них ресурсів. За твердженням Л.О. Лігоненко 
[5, с. 153], поряд з активним розвитком тор-
говельної діяльності підприємства роздрібної 
торгівлі прагнуть організувати і власну вироб-
ничу діяльність. Це свідчить про прагнення 
до диверсифікації діяльності (перетворення 
торговельних підприємств на торговельно-
виробничі). Особливе значення для підви-
щення ефективності управління товарними 
ресурсами є скорочення періоду обороту 
товарно-матеріальних запасів, що забезпечує 
прискорення повернення коштів, авансова-

Таблиця 2
Динаміка обсягу виробничих запасів  

підприємств роздрібної торгівлі України за 2009–2013 рр.
Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Обсяг, млн. грн.
Виробничі запаси, млн. грн. 1596,7 1626,7 1794,9 1796,7 974,4
Темп зміни до попереднього періоду, %
Виробничі запаси, млн. грн.  101,9 110,3 100,1 54,2
Абсолютне відхилення від попереднього періоду, млн. грн.
Виробничі запаси, млн. грн.  29,9 168,3 1,8 -822,3
Джерело: розраховано автором на основі первинних даних Державної служби статистики України

Таблиця 3
Динаміка показників, що характеризують швидкість обертання товарно-матеріальних 

запасів підприємств роздрібної торгівлі України за 2009–2013 рр.
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Коефіцієнт оборотності, разів 6,5 6,9 7,5 8,3 7,1
Період обороту, днів 56,4 52,6 49,0 44,0 51,3
Джерело: розраховано автором на основі первинних даних Державної служби статистики України

Таблиця 4
Динаміка доходності товарних ресурсів  

підприємств роздрібної торгівлі України за 2009–2013 рр.
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Комерційний дохід, млн. грн. 25776,1 31396,9 40690,7 51772,7 51912,4
Товарні ресурси, млн. грн. 165019,9 202006,1 225801,1 248951,1 290361,2
Доходність товарних 
ресурсів, % 15,6 15,5 18,0 20,8 17,9

Абсолютне відхилення 
доходності товарних 
ресурсів, % до попереднього 
періоду

 -0,1 2,5 2,8 -2,9

Джерело: розраховано автором на основі первинних даних Державної служби статистики України
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них у товарно-матеріальні запаси. Динаміка 
показників, що характеризують швидкість 
обертання товарно-матеріальних запасів, 
наведена в табл. 3.

За даними табл. 3 можна зробити висновок 
про прискорення оборотності товарно-мате-
ріальних запасів підприємств роздрібної тор-
гівлі впродовж 2009–2012 рр.: за цей час спо-
стерігається стійка тенденція до збільшення 
коефіцієнту оборотності з 6,5 до 8,3 разів. 
Відповідно, за цей же період спостерігається 
скорочення періоду обороту з 56,4 до 44 днів. 
Проте в 2013 р. відбувається незначне упо-
вільнення оборотності товарно-матеріальних 
запасів: період обороту збільшується на 7,3 дні 
(з 44 до 51,3 дні). Порівняно з 2009 р. відбува-
ється прискорення оборотності товарно-мате-
ріальних запасів підприємств роздрібної тор-
гівлі України: коефіцієнт оборотності зростає з 
6,5 разів до 7,1 разів, а період обороту змен-
шується на 5,1 дня. Таким чином, можна зро-
бити висновок про підвищення ефективності 
управління товарними ресурсами за дослі-
джуваний період. Проте в цілому значення 
періоду обороту товарно-матеріальних запа-
сів, яке впродовж досліджуваного періоду ста-
новить в середньому 51 день, є доволі висо-
ким та свідчить пор необхідність заходів щодо 
підвищення ефективності управління товар-
ними ресурсами, зокрема щодо прискорення 

оборотності товарно-матеріальних запасів. 
Індикатором ефективності управління товар-
ними ресурсами слугує значення показника 
доходності товарних ресурсів. Дослідження 
динаміки показника доходності товарних 
ресурсів підприємств роздрібної торгівлі Укра-
їни наведено в табл. 4. 

Дослідження доходності товарних ресурсів 
дає змогу зробити висновок про стійку тен-
денцію до зростання даного показника впро-
довж 2009–2012 рр. (табл. 4). Проте в 2013 р. 
порівняно з попереднім роком відбувається 
зниження доходності товарних ресурсів на 
2,9%, пов’язане з випереджальним ростом 
обсягу товарних ресурсів по відношенню до 
збільшення обсягу комерційного доходу та зі 
зменшенням рівня комерційного доходу, яке 
спостерігається в цьому періоді. За даними 
табл. 4 можна зробити висновок про підви-
щення ефективності управління товарними 
ресурсами підприємств роздрібної торгівлі 
України в цілому за досліджуваний період: 
значення показника доходності товарних 
ресурсів зросло на 2,3% – з 15,6% у 2009 р. 
до 17,9% у 2013 р. Подібна стрибкоподібна 
тенденція спостерігається в динаміці показ-
ника «доходність витрат обігу», розрахункові 
значення якого представлені в табл. 5.

Так, за даними табл. 5 не можна виокремити 
певні тенденції у зміні даного показника. Упро-

Таблиця 5
Доходність витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі України за 2009–2013 рр.

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Комерційний дохід, млн. грн. 25776,1 31396,9 40690,7 51772,7 51912,4
Витрати обігу, млн. грн. 29407,3 35945,8 46341,3 68310,1 59979,5
Доходність витрат обігу ,% 87,7 87,3 87,8 75,8 86,6
Абсолютне відхилення до 
попереднього періоду, %  -0,3 0,5 -12,0 10,8

Джерело: розраховано автором на основі первинних даних Державної служби статистики України

Таблиця 6
Динаміка прибутковості (збитковості) товарних ресурсів  
підприємств роздрібної торгівлі України за 2009–2013 рр.

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Фінансовий результат 
(сальдо), млн. грн. -2457,5 -1869,1 -564,6 -4978,7 -2777,9

Товарні ресурси, млн. грн. 165019,9 202006,1 225801,1 248951,1 290361,2
Прибутковість (збитковість) 
товарних ресурсів, % -1,5 -0,9 -0,3 -2,0 -1,0

Абсолютне відхилення при-
бутковості (з збитковості) 
товарних ресурсів, % до 
попереднього періоду

 0,6 0,7 -1,7 1,0

Джерело: розраховано автором на основі первинних даних Державної служби статистики України
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довж 2009–2011 рр. його значення є майже 
незмінним і коливається в межах 87–88%. 
У 2012 р. доходність витрат обігу зменшу-
ється на 12% відносно попереднього року і 
становить 75,8%. У 2013 р. спостерігається 
збільшення доходності витрат обігу на 10,8% 
відносно попереднього періоду (табл. 5). 
У цілому за досліджуваний період спостеріга-
ється незначне зменшення обсягу комерцій-
ного доходу, що припадає на одиницю витрат 
обігу, з 87,7% до 86,6%. Розраховані значення 
вказаного показника свідчать про недостатню 
ефективність управління товарними ресур-
сами, оскільки обсяг витрат обігу перевищує 
обсяг комерційного доходу. Результатом такої 
низької ефективності управління є отримання 
збитку підприємствами роздрібної торгівлі 
впродовж 2009–2013 рр. та, відповідно, отри-
мання від’ємного значення показника при-
бутковості товарних ресурсів, динаміка якого 
наведена в табл. 6.

Головним результуючим показником 
діяльності підприємства торгівлі в цілому та 
управління товарними ресурсами зокрема є 
чистий прибуток, який характеризує кінце-
вий фінансовий результат діяльності підпри-
ємства торгівлі після оподаткування. Його 
отримання є необхідною умовою подальшого 
функціонування підприємства, забезпечення 
його сталого розвитку. За даними табл. 6 
можна зробити висновок про зниження ефек-
тивності управління товарними ресурсами 
підприємств роздрібної торгівлі впродовж 
2009–2012 рр., оскільки за даний період 
спостерігається зростання показника збит-
ковості товарних ресурсів з 1,5% у 2009 р. 

до 2% у 2012 р. У 2013 р. значення даного 
показника зменшилось до 1%. Від’ємне зна-
чення даного показника обумовлене тим 
фактором, що впродовж досліджуваного 
періоду діяльність підприємств роздрібної 
торгівлі за сальдо показника чистого при-
бутку була збитковою. У цілому за досліджу-
ваний період можна говорити про незначне 
підвищення ефективності управління товар-
ними ресурсами підприємств роздрібної тор-
гівлі, за показником прибутковості товарних 
ресурсів, оскільки його від’ємне значення в 
цілому зменшилось з 1,5% до 1%. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, проведене дослідження результатив-
ності та ефективності управління товарними 
ресурсами підприємств роздрібної торгівлі 
України дає змогу зробити висновки про її 
низьку ефективність та переважання негатив-
ного результату. Навіть за умови тимчасового 
зростання обсягів чистого доходу (виручки) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
на підприємствах роздрібної торгівлі не забез-
печується достатньо швидкого обертання 
товарно-матеріальних ресурсів, обумовлює 
високий рівень витрат обігу та недостатній 
обсяг комерційного доходу, що в підсумку при-
зводить до отримання збитків. У подальшому 
підвищення ефективності діяльності по управ-
лінню товарним ресурсами вимагатиме від 
підприємств роздрібної торгівлі впровадження 
заходів, спрямованих на підвищення рівня 
комерційного доходу, зниження рівня операцій-
них витрат, перехід від принципів трансакційної 
закупівлі на довготривалі та взаємовигідні від-
носини з постачальниками товарних ресурсів. 
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Ризики інноваційної діяльності:  
суть, види та етапи управління

Волинець І.Г.
здобувач кафедри економіки та безпеки підприємства

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті досліджено поняття «ризик» та «інноваційний ризик». Проаналізовано ситуації виникнення іннова-
ційного ризику. Визначено функції ризику та основні види інноваційного ризику. Узагальнено етапи управління 
інноваційним ризиком та наведено основні методи зниження ризику на підприємстві. 

Ключові слова: ризик, інноваційний ризик, функція ризику, управління інноваційним ризиком, методи зни-
ження ризику.

Волынец И.Г. РИСКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ
В статье исследованы понятия «риск» и «инновационный риск». Проанализированы ситуации возникнове-

ния инновационного риска. Определены функции риска и основные виды инновационного риска. Обобщены 
этапы управления инновационным риском и приведены основные методы снижения риска на предприятии.

Ключевые слова: риск, инновационный риск, функция риска, управление инновационным риском, 
методы снижения риска.

Volynets I.G. RISKS OF INNOVATION: THE ESSENCE, TYPES AND STAGES OF MANAGEMENT
It was researched the definition of «risk» and «innovative risk» in the article. It was analyzed the emergence of 

innovative risk situation. The functions of risk and innovation main types of risk were determined. Overview stages 
of innovative risk and are the main methods of reducing risk in the enterprise.

Keywords: risks, innovative risks, function of risks, innovation risks management, risk reduction methods.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Будь-яка сфера людської діяльності, 
особливо економіка та підприємництво, обтя-
жені ризиком, який породжується невизначе-
ністю, конфліктами, мінливістю цілей у часі 
тощо.

Ризик – один із ключових елементів підпри-
ємницької діяльності. У багатьох випадках ухи-
литися від ризикованих дій, обійтися без них 
просто неможливо. Розвиток ризикових ситуа-
цій може привести як до настання несприятли-
вих наслідків (до збитків, упущеної вигоди), так 
і до позитивних результатів для підприємства у 
вигляді збільшення прибутку [1]. 

Характерними особливостями проведення 
інноваційної діяльності є значна міра неви-
значеності і високий ступінь ризику. Внаслідок 
цього вагомого значення набуває здатність до 
оперативного управління інноваційними ризи-
ками, можливість завчасного прогнозу та міні-
мізації таких ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний науковий внесок у розробку 
теоретичних і практичних проблем ризи-
кології, ризик-менеджменту зробила низка 
зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема 
А.П. Альгин [2], О.Р. Беднарська [3], З.С. Вар-
налій, В.О. Сизоненко [4], І.І. Вербіцька 

[5], В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний [6], 
А.А. Дагаєв [7], І.В. Чуприна [1], Ю.В. Сенейко 
[8] та ін. 

Питання ризиків в інноваційній діяль-
ності розглядають також В.О. Василенко [9], 
О.Є. Григор’єва [10], С.М. Ілляшенко [11], 
О.М. Пєтухова, Г.В. Сілакова [12] та інші вчені.

У працях перелічених авторів досліджено 
проблеми ризиків інноваційної діяльності, 
наведено класифікацію та детальні якісний 
та кількісний аналізи різноманітних ризиків, 
висвітлено підходи до управління і мінімізації 
ризиків. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є дослідження 
понять «ризик» та «інноваційний ризик», видів 
інноваційних ризиків, управління інновацій-
ними ризиками та методів його зниження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Реалізація інновацій завжди 
пов'язана з ризиком – можливістю виникнення 
в процесі реалізації проекту несприятливих 
ситуацій та їх наслідків. 

Дотепер не склалося однозначного тлу-
мачення сутності підприємницьких ризиків 
навіть у зарубіжній економічній літературі 
через складність самого поняття, викорис-
товування його для позначення інших еконо-
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мічних понять, недостатнього теоретичного 
вивчення цього явища у вітчизняній еконо-
міці, ігнорування його в українському госпо-
дарському законодавстві [1]. Це пояснюється 
багатогранністю цієї економічної категорії. 

Поняття «ризик» доцільно тлумачити в 
таких аспектах:

– ризик як небезпека чи загроза. У рамках 
цієї концепції розглядаються негативні події, 
що призводять до шкоди для людини і підпри-
ємства, а під ризиком розуміється можливість 
настання подій із негативними наслідками, 
тобто можливість реалізації передбачуваної 
небезпеки. Ризик-менеджмент означає техніку 
зменшення ймовірності настання негативних 
подій і (або) наслідків від них за допомогою 
заходів, які вимагають розумних витрат; 

– ризик як можливість – має у своїй 
основі концепцію існування взаємозв’язку між 
ризиком і прибутковістю. Чим вище ризик, 
тим вище потенційний дохід. Такій концеп-
ції ризику є більш близьким поняття шансу, 
а ризик-менеджмент означає використання 
техніки максимізації доходу при одночасному 
обмеженні або мінімізації втрат;

– ризик як невизначеність – апелює до 
такого теоретичного поняття, як імовірнісний 
розподіл можливих результатів (позитивних 
і негативних). У рамках зазначеної концеп-
ції ризик – міра невідповідності між різними 
результатами рішень, які оцінюються через їх 
корисність, шкідливість, а також ефективність 
за критеріями відповідності обраним орієнти-

рам. Така концепція використовується в теорії 
прийняття рішень в умовах невизначеності і 
теорії ігор [5].

У табл. 1 узагальнено підходи вчених до 
визначення поняття «ризик».

Проаналізуємо підходи вчених до визна-
чення поняття «інноваційний ризик». Під ризи-
ками в процесі розробки та реалізації інновацій 
найчастіше розуміють імовірність появи втрат 
ресурсів і засобів, що використовуються в про-
цесі створення та впровадження нової техніки, 
товарів, послуг, управлінських рішень, прогре-
сивних матеріалів та технологій, які можуть не 
отримати очікуваного попиту на ринку або не 
принести очікуваного ефекту [12].

Під інноваційним (підприємницьким) ризи-
ком В.О. Василенко та В.Г. Шматько [9] розу-
міють ризик, що виникає при будь-яких видах 
діяльності, пов’язаних з інноваційними проце-
сами, виробництвом нової продукції, товарів, 
послуг, їх операціями, комерцією, здійснен-
ням соціально-економічних і науково-техніч-
них проектів. Виходячи з даного визначення, 
варто одночасно представити, що ризик – це 
явище, ознака і властивість діяльності, а не 
тільки поняття.

В.Г. Мединський визначає інноваційний ризик 
як імовірність утрат або отримання додаткового 
результату, що виникають при вкладенні під-
приємницькою фірмою засобів у виробництво 
нових товарів (послуг), які, можливо, не зна-
йдуть очікуваного попиту на ринку або переви-
щать значення прогнозного попиту [14].

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності поняття «ризик»

Автор Сутність поняття «ризик»

А.П. Альгин 
[2]

Ризик – діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації 
неминучого вибору, у ході якої є можливість кількісно та якісно оцінити 
ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхи-
лення від мети

О.Р. Беднарська
[3]

Ризик – це економічне явище, що характеризує ступінь відхилення пла-
нових та фактичних показників діяльності підприємства, які могли бути 
спрогнозованими під час планування з певним рівнем імовірності

О.В. Бондар 
[13]

Ризик виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних із виробництвом 
продукції, товарів, послуг, характеризується як небезпека потенційно мож-
ливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодержання доходу порівняно з 
варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів

З.С. Варналій, 
В.О. Сизоненко [4]

Ризик виникає в усіх сферах діяльності бізнесмена: виробництві, реалі-
зації товарів та послуг, фінансовому та торговельному посередництві, 
здійсненні науково-технічних і комерційних проектів

С.М. Ілляшенко [11] Ризик у загальному випадку необхідно розглядати як можливість або 
загрозу відхилення результатів конкретних рішень або дій від очікуваних

Ю.В. Сенейко
[17]

Ризик – можливість настання певної ситуації, яка може виникнути в 
будь-якій діяльності і може відхилитись від поставленої мети (при-
звести до виникнення втрат або недоотримання прибутку) або залиши-
тись незмінною
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Інноваційний ризик виникає в таких ситуа-
ціях: 

– при впровадженні дешевшого методу 
виробництва товару або надання послуги 
порівняно з тими, що вже використовуються. 
Подібні інвестиції даватимуть організації тим-
часовий надприбуток доти, доки організація є 
єдиним власником цієї технології. У цій ситу-
ації організація стикається з одним видом 
ризику – можливою неправильною оцінкою 
попиту на товар, що виробляється; 

– при створенні нового товару або послуги 
на старому устаткуванні. У цьому випадку до 
ризику неправильної оцінки попиту на новий 
товар або послугу додається ризик невідпо-
відності якості товару або послуги у зв’язку з 
використанням старого устаткування; 

– при виробництві нового товару або 
послуги за допомогою нової техніки і техноло-
гії. У такому разі інноваційний ризик включає: 
ризик того, що новий товар або послуга може 
не знайти покупця; ризик невідповідності 
нового устаткування і технології необхідним 
вимогам для виробництва нового товару або 
послуги; ризик неможливості продажу ство-
реного устаткування, оскільки воно не підхо-
дить для виробництва іншої продукції, у разі 
невдачі [10].

Зміст ризику як економічної категорії обу-
мовлює його основні функції, що виконуються 
в процесі підприємницької діяльності [6]:

• інноваційна функція ризику стимулює 
пошук нетрадиційних рішень проблем, що 
стоять перед підприємцем. Ризикові рішення, 
ризиковий тип господарювання приводять до 
більш ефективного виробництва, від якого 
виграють і підприємці, і споживачі, і суспіль-
ство в цілому;

• регулятивна функція має суперечливий 
характер і виступає у двох формах: конструк-
тивній і деструктивній. У першому випадку – 
коли властивість ризикувати – один зі шляхів 
успішної діяльності. Однак ризик може стати 
проявом авантюризму, суб'єктивізму, якщо 
рішення приймається в умовах неповної 
інформації, без належного урахування зако-
номірностей розвитку явища. У цьому випадку 
ризик виступає як дестабілізуючий фактор;

• захисна функція полягає в наступному. 
Якщо для підприємця ризик – природний стан, 
то нормальним повинне бути і терпиме став-
лення до невдач. Ініціативним, заповзятливим 
підприємцям потрібний спеціальний захист, 
правові, політичні й економічні гарантії, що 
виключають покарання і стимулюють виправ-
даний ризик;

• аналітична функція ризику зв'язана з 
тим, що наявність ризику передбачає необ-
хідність вибору одного з можливих варіантів 
рішення, у зв'язку з чим підприємець у процесі 
прийняття рішення аналізує всі можливі аль-
тернативи, вибираючи найбільш рентабельні 
(прибуткові) і найменш ризиковані.

А. Дагаєв виділяє три основні види ризику, 
пов’язаного зі здійсненням інновацій: 

– технічний ризик, пов’язаний із недостат-
нім технологічним опрацьовуванням проекту; 

– комерційний ризик, пов’язаний із неви-
значеністю частки продукту на потенційному 
ринку; 

– екологічний, який полягає в непередба-
чених наслідках дії продукту на навколишнє 
середовище [7]. 

Крім того, виділяють такі види ризиків інно-
ваційної діяльності: 

• ризики, викликані проведенням НДДКР 
і пробним запуском, або технологічні (нега-
тивні результати НДДКР, провал випробувань, 
невідповідність технічного рівня виробництва 
вимогам інновації); 

• ризики, пов’язані з виробництвом (вихід 
із ладу обладнання, зриви в матеріально-тех-
нічному постачанні); 

• ризики маркетингу (неправильна оцінка 
споживчих переваг, невдале позиціонування 
товару, проблеми з «неймінгом», реєстрацією 
торгової марки); 

• ризики фінансування інноваційного про-
екту (недооцінка проектних витрат, інфляційні 
процеси, кризові процеси в економіці, збіль-
шення витрат); 

• ризики кадрового забезпечення (недо-
статня кваліфікація персоналу, плинність 
кадрів, опір змінам з боку персоналу); 

• ризики системи організації й управління 
(значні трансакційні витрати, некваліфікова-
ний менеджмент, проблеми всередині колек-
тиву, невиконання доручень і домовленостей, 
збої в роботі постачальників тощо); 

• правові ризики (порушення прав інтелек-
туальної власності, проблеми ліцензування і 
сертифікації); 

• інформаційні ризики (витік інформації, 
збої в роботі інформаційних систем тощо); 

• екологічні ризики (загроза екологічній 
безпеці у зв’язку з реалізацією інноваційного 
проекту) [12]. 

Узагальнення літературних джерел дає 
змогу виділити такі етапи управління ризи-
ками інноваційної діяльності підприємств:

1. Визначення окремих (елементарних) 
ризиків реалізації інноваційного проекту. При 
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цьому необхідно ідентифікувати ризики, які 
можуть виникнути в будь-який момент здій-
снення проекту, та (за можливості) системати-
зувати їх.

2. Оцінка інформації для визначення рівня 
окремих ризиків. Інформація щодо зовніш-
нього середовища функціонування підприєм-
ства присутня завжди, проте особі, що при-
ймає рішення щодо доцільності та економічної 
ефективності певного інноваційного проекту, 
слід звертати увагу на її достовірність та мож-
ливість застосування при аналізі.

3. Вибір та використання відповідних мето-
дів оцінки вірогідності окремих проектних 
ризиків. Аналіз елементарного ризику іннова-
ційного проекту базується на оцінці ризиків, 
що притаманні його грошовим потокам. Тобто 
ймовірності відхилення отриманого грошо-
вого надходження від запланованого його зна-
чення в проспекті проекту.

4. Визначення розміру можливих фінансо-
вих наслідків при настанні ризикової події у 
зв’язку з реалізацією інновації. Розмір можли-
вих фінансових втрат обумовлюється видом 
інновації, обсягом залученого інвестиційного 
капіталу, рівнем ризику, передбаченого даним 
проектом, а також діапазоном відхилень фак-
тично отримуваного доходу від очікуваного 
значення [11].

5. Розробка плану заходів щодо зниження 
ризиків і ліквідації наслідків подій, які можуть 
наступити в результаті дії ризиків. 

6. Моніторинг інноваційного процесу і при-
йняття тактичних рішень з управління ризи-
ками.

7. Вибір методу управління ризиком.
8. Аналіз ситуації і розробка рекомендацій 

щодо врахування отриманого досвіду в май-
бутньому [12].

Повністю уникнути ризиків інноваційної 
діяльності неможливо, проте їх можна мінімі-

зувати. Одним із традиційних варіантів мінімі-
зації інноваційного ризику є диверсифікація 
інноваційної діяльності, що полягає в розпо-
ділі ресурсів і зусиль дослідників для вико-
нання різних, безпосередньо не пов’язаних 
один з одним інноваційних проектів. Якщо 
один із проектів виявиться збитковим, то інші, 
успішні, можуть покрити втрати, що виникнуть.

Крім того, існують такі основні методи зни-
ження ризику: 

– уникнення – просте ухилення від діяль-
ності або обставин, що містять ризик; 

– передача – перекладання відповідаль-
ності за ризик на іншу сторону; 

– мінімізація – вживання власних спеці-
альних заходів для обмеження розміру ризику, 
створення спеціальних систем запобігання 
збиткам; 

– прийняття – збереження відповідаль-
ності за ризик; готовність і здатність покрити всі 
можливі збитки за рахунок власних засобів. 

Для реалізації цих методів можна засто-
совувати такі способи захисту, як розподіл 
ризику між учасниками проекту; страхування; 
резервування засобів на покриття непередба-
чених витрат [10].

Висновки з цього дослідження. Кожне 
підприємство повинно прагнути до розвитку 
свого інноваційного потенціалу, забезпечуючи 
виробничі процеси новою технологією, техні-
кою і можливістю випускати нові товари, але 
при ухваленні рішення про розроблення інно-
ваційного проекту (продукту) треба врахову-
вати і ризики, які неодмінно супроводжувати-
муть будь-які інновації на всіх стадіях їхнього 
розроблення і впровадження. 

Основна мета системи управління ризи-
ками підприємств – досягти максимального 
ступеня керованості ризиком, тому особлива 
увага приділяється постійному вдоскона-
ленню управління ризиком у різних ситуаціях. 
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Класифікація грошових потоків підприємств торгівлі

Головко Т.В.
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства

Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено питанню класифікації грошових потоків підприємств торгівлі. Здійснено критичний 
огляд існуючих систем класифікаційних ознак грошових потоків. Установлено особливості фінансово-еконо-
мічної діяльності торговельних підприємств, що безпосередньо впливають на формування їх грошових пото-
ків; відповідно до цього, запропоновано додаткові класифікаційні ознаки та сформовано узагальнену систему 
класифікаційних ознак грошових потоків підприємств торгівлі.

Ключові слова: грошові потоки, класифікація грошових потоків, торговельні підприємства, якість грошо-
вих потоків, рівень збалансованості, рівень ризику, рівень синхронізації, вид операційної діяльності.

Головко Т.В. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена вопросу классификации денежных потоков предприятий торговли. Осуществлен 

критический обзор существующих систем классификационных признаков денежных потоков. Установлены 
особенности финансово-экономической деятельности торговых предприятий, которые непосредствен-
но влияют на формирование их денежных потоков; в соответствии с этим, предложены дополнительные 
классификационные признаки и сформирована обобщенная система классификационных признаков 
денежных потоков предприятий торговли.

Ключевые слова: денежные потоки, классификация денежных потоков, торговые предприятия, качество 
денежных потоков, уровень сбалансированности, уровень риска, уровень синхронизации, вид операционной 
деятельности.

Holovko T.V. CLASSIFICATION OF COMMERCIAL ENTERPRISES’ CASH FLOWS
The article is devoted to the classification of cash flows trade. The critical review of existing classifications of 

cash flows. Established features of financial-economic activity of commercial enterprises that directly influence the 
formation of their cash flows; Accordingly, the proposed additional classification criteria and formed the generalized 
system of classifications of cash flows trade.

Keywords: cash flow, classification of cash flows, commercial enterprises, the quality of cash flow, level of 
balance, risk level synchronization type operations, level of balance, risk level, synchronization level, types of 
operating activities.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Грошові потоки є важливою катего-
рією процесу здійснення управлінської діяль-
ності на підприємстві. Для забезпечення 
фінансової стійкості підприємств, безпере-
бійного процесу його функціонування та зрос-
тання необхідним є впровадження ефективної 
системи менеджменту грошових потоків. Для 
реалізації цього завдання важливим є визна-
чення системи класифікаційних ознак грошо-
вих потоків підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми класифікації грошових пото-
ків висвітлено у працях вітчизняних та зару-
біжних учених, серед них: Т. Райс та Б. Койлі, 
А. Дамодаран, І.О. Бланк, А.М. Поддєрьогін, 
Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, Л.О. Лігоненко 
та Г.В. Ситник, М. Циган, М.П. Федишин, 
С.М. Семенова, Заремба Є.М.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наразі питання щодо 

класифікації грошових потоків у процесі їх 
управління на підприємствах торгівлі висвіт-
лено недостатньо, що і вимагає подальших 
досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування сис-
теми класифікаційних ознак грошових потоків 
для підприємств торгівлі з урахуванням осо-
бливостей їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед учених не сформовано єди-
ного підходу до формування класифікаційних 
ознак грошових потоків, за якими здійсню-
ється їх розподіл. Класифікації грошових 
потоків у наукових дослідженнях різних авто-
рів за певними ознаками є схожими, проте 
наявними є і певні відмінності, і різна оцінка 
необхідності класифікації грошових потоків за 
тією чи іншою ознакою.

Т. Райс та Б. Койлі розглядають чистий 
традиційний та операційний грошові потоки  
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[1, с. 542]. Критерій такого розподілу не фор-
мулюється, проте з позицій управління виді-
лення таких видів є важливим, оскільки харак-
теризує зміни у залишку грошових коштів за 
певний період, приблизне надходження гро-
шових коштів від виробничої діяльності та 
суму фактичних надходжень (витрат) грошо-
вих коштів від операцій за певний період від-
повідно.

А. Дамодаран розглядає вільний грошо-
вий потік фірми та вільний грошовий потік на 
власний капітал [2, с. 467]. Такі види грошових 
потоків використовуються при інвестиційній 
оцінці підприємства, зокрема при оцінці вар-
тості підприємства та оцінці акціонерної вар-
тості, при цьому оцінюються як власний, так 
і позиковий капітал або лише власний відпо-
відно.

Найбільш поширеним серед зарубіжних 
учених та практиків у процесі управління під-
приємством є розподіл його грошових потоків 
за видами господарської діяльності, а саме: 
операційний, інвестиційний фінансовий; 
також виділяється загальний, чистий, вільний 
та чистий вільний грошові потоки. 

А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Тере-
щенко класифікує грошові потоки за такими 
ознаками: вид фінансово-господарської діяль-
ності, масштаб діяльності, зміна залишків гро-
шових коштів – резерву ліквідності (вплив на 
майно), валюта деномінації, значимість гро-
шових потоків, розподіл у часі [3, с. 60]. Ми 
вважаємо доцільним виділення такої ознаки 
класифікації грошових потоків, як значимість, 
оскільки в процесі фінансового менеджменту 
важливим є розмежування грошових потоків 
на вказані пріоритетні, другорядні та обслу-
говуючі з метою організації найбільш ефек-
тивного режиму функціонування підприєм-
ства. Важливою є й ознака розподілу в часі, 
оскільки при структуруванні грошових потоків 
необхідно враховувати вартість грошей у часі 
що є важливим при управлінні грошовими 
потоками, що генеруються в довгостроковому 
періоді.

Однією з найбільш широких є класифікація 
грошових потоків І.О. Бланка, який виділяє 19 
класифікаційних ознак [4, с. 114].

Поділ грошових потоків за класифікаційною 
ознакою законності існування є дещо супер-
ечливим, оскільки є можливим лише з точки 
зору менеджменту, в обліковій практиці його 
застосування не є можливим, оскільки сама 
природа бухгалтерського обліку, згідно з зако-
нодавством, передбачає формування правди-
вої інформації щодо діяльності підприємства.

Науковці Л.О. Лігоненко та Г.В. Ситник 
додатково виділяють такі ознаки: 

– відношення до певного інвестиційного 
проекту (додатковий, ретроспективний);

– ступінь рівномірності грошового потоку 
з операційної діяльності (мінімально-ста-
більний компонент позитивного грошового 
потоку, умовно-стабільний компонент пози-
тивного грошового потоку, варіативний компо-
нент позитивного грошового потоку, умовно-
стабільний компонент від’ємного грошового 
потоку, змінний компонент від’ємного грошо-
вого потоку, варіативний компонент від’ємного 
грошового потоку, екстраординарний компо-
нент від’ємного грошового потоку) [5, с. 18]. 
Виділення даних ознак дає змогу аналізувати 
грошові потоки та управляти ними, з огляду 
на інвестиційну діяльність підприємства, що 
є актуальним для будь-якого підприємства, 
оскільки є складовою його розвитку, та більш 
глибоко аналізувати грошові потоки від опера-
ційної діяльності з точки зору їх рівномірності 
у розрізі позитивного та від’ємного грошових 
потоків, акцентуючи увагу на варіативному та 
стабільному їх компонентах.

М. Циган узагальнив існуючі класифікаційні 
ознаки грошових потоків на основі проведе-
них досліджень вітчизняних та зарубіжних 
науковців в 11 ознак [6, с. 151] та запропону-
вав доповнити класифікацію грошових потоків 
за такою ознакою, як організаційно-правова 
форма підприємства, виділяючи консолідова-
ний грошовий потік та традиційний. У складі 
консолідованого автор виділяє:

– зовнішній, який відображає рух грошо-
вих коштів, що спрямовані на взаємодію з 
контрагентами;

– внутрішній (трансфертний) потік, який 
відображає грошові потоки від реалізації това-
рів або послуг бізнес-одиницям однієї компа-
нії або взаємопов’язаним компаніям за вну-
трішньо фірмовими цінами, що відрізняються 
від ринкових [6, с. 154]. 

На нашу думку, така класифікаційна ознака 
є більш прийнятною лише для великих та час-
тини середніх підприємств, що звужує її засто-
сування та загальну доцільність. 

М.П. Федишин доповнює існуючі класифі-
кації ознакою їх цільової спрямованості, від-
повідно до якої пропонує виділяти грошовий 
потік, що спрямований:

– на досягнення тактичних цілей 
(пов’язаний із підвищенням рівня оборотності 
коштів, ритмічністю та зниженням ризикова-
ності діяльності, із забезпеченням поточної 
ліквідності та платоспроможності); 
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– на досягнення стратегічних цілей (покли-
каний підвищити ступінь фінансової рівноваги 
та отримати додатковий прибуток, пов’язаний 
із формуванням додаткових ресурсів для здій-
снення фінансових інвестицій) [7, с. 6].

На нашу думку, у даному розподілі відбу-
вається змішування понять та недоцільне їх 
розмежування, оскільки часовий горизонт 
стратегічного управління порівняно значний, 
а можливості адекватного прогнозування, 
передбачення та оцінювання грошових пото-
ків підприємства – значно обмежені, до того 
ж процес управління грошовими потоками, по 
суті, покликаний забезпечувати фінансову рів-
новагу та економічну ефективність діяльності 
на протязі всього часу функціонування підпри-
ємства.

С.М. Семенова пропонує класифікувати 
грошові потоки також з погляду на специфіку 
діяльності підприємства на прикладі підпри-
ємств водного транспорту та виділяє грошові 
потоки за двома ознаками: залежно від виду 
перевезень – грошові потоки від вантажного 
та пасажирського перевезення транспортним 
флотом; та залежно від виду операцій – гро-
шові потоки від експорту, імпорту, транзиту і 
каботажу [8, с. 150]. Безперечно, класифікація 
грошових потоків з урахуванням особливос-
тей галузі діяльності підприємства є доціль-
ною та може забезпечити більш ефективне 
управління грошовими потоками.

Є.М. Заремба, розглядаючи класифікацію 
грошових потоків за масштабом обслугову-
вання фінансово-господарського процесу, 
розширює її такими видами грошових потоків:

– грошовий потік за системою, що 
зобов’язана своєю появою особливим фор-
мам об’єднання економічних суб’єктів, які 
отримали розповсюдження у зв’язку з перехо-
дом України до ринкової економіки;. 

– грошовий потік за сферою діяльності 
(торгівля, виробництво, заготівлі та ін.) характе-
ризується надходженнями і виплатами грошо-
вих коштів, що здійснюються в рамках окремих 
направлень (видів) діяльності, які орієнтовані 
на потребу ринку і споживача [9, с. 91].

На нашу думку, виділення таких додаткових 
класифікаційних видів не є доцільним із точки 
зору управління підприємством, оскільки роз-
поділ грошових потоків відповідно до них 
може бути надто ускладнений та не забезпе-
чить покращання процесу управління грошо-
вими потоками.

Отже, наразі грошові потоки класифіку-
ються за різноманітними ознаками, проте 
серед учених не сформовано єдиного підходу 

до формування класифікаційних ознак, це 
підтверджує наявність постійних досліджень 
та розробок. 

На сьогодні ринок характеризується наяв-
ністю великої кількості різноманітних під-
приємств у різних галузях, що відрізняються 
особливостями фінансово-господарської 
діяльності і тому потребують формування 
відповідної системи їх управління, зокрема й 
управління грошовими потоками.

Розглянемо, які особливості характерні для 
підприємств торгівлі, що впливають на процес 
управління грошовими потоками:

– високий рівень оборотних активів у їх 
загальному обсязі (понад 80%, на підприєм-
ствах інших видів діяльності в середньому 
становить 30–60%); 

– значна частка товарних запасів у струк-
турі запасів підприємств (у торгівлі даний 
показник може становити більш ніж 60%, в 
інших галузях – не перевищує 20%);

– низький рівень частки власного капіталу 
у фінансуванні (до 10%, у той час як в інших 
галузях даний показник не нижче 30%);

– висока частка поточних зобов’язань, що 
обумовлено особливістю структури оборот-
них активів та капіталу (показник сягає 75% 
для підприємств торгівлі, в інших галузях – не 
перевищує 60%);

– нижча тривалість операційного та фінан-
сового циклів порівняно з підприємствами 
інших галузей і, відповідно, порівняно вищий 
рівень оборотності активів.

Враховуючи вищезазначене, з метою 
більш ґрунтовного аналізу, а також ефектив-
ного управління, ми вважаємо доцільним кла-
сифікувати грошові потоки для торговельних 
підприємств також за додатковими ознаками.

Передусім пропонуємо доповнити класи-
фікацію грошових потоків такою ознакою, як 
«якість грошового потоку за рівнем синхроні-
зації».

Поняття «якість» виникло як філософська 
категорія і вперше було визначене Аристо-
телем. Зокрема, узагальнено він вказував, 
що якість – це «видова ознака, яка відрізняє 
дану сутність в її видовому різноманітті від 
іншої сутності, яка належить до того ж роду» 
[10, с. 281]. Таким чином, якість дає змогу здій-
снити виокремлення певного об’єкту, явища з 
їх загальної сукупності завдяки специфічним 
характеристикам при наявності спільних для 
цієї сукупності.

Поняття якості як економічної категорії 
визначено у ДСТУ ISO 9000:2007 як «сту-
пінь, до якого сукупність власних характерис-
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тик (3.5.1) задовольняє вимоги (3.1.2)» [11]. 
Якість розглядається як показник відповід-
ності певним вимогам. Досить широко серед 
науковців, зокрема, розглядається поняття 
якості продукту, що, безумовно, пов’язано з 
необхідністю визначення потреб споживачів 
відносно певного товару чи послуги з метою 
здійснення подальшої ефективної підприєм-
ницької діяльності. На думку Р. Бичківського, 
якість – це «сукупність характеристик об'єкту, 
що відносяться до його здатності задоволь-
няти встановлені або передбачувані потреби» 
[12, с. 101]. 

Таким чином, пропонуємо розглядати 
якість грошових потоків як сукупність їх харак-
теристик, що здатні задовольнити встановлені 
та очікувані вимоги підприємства.

При розгляді грошових потоків за класифі-
каційною ознакою «якість грошового потоку 
за рівнем синхронізації» пропонуємо виді-
ляти грошові потоки «високої», «середньої» 
і «низької» якості, що стосуються операцій-
ного, інвестиційного та фінансового грошових 
потоків підприємства на стадіях формування, 
надходження і витрачання грошових коштів. 

Для здійснення зазначеного розмежування 
за критерій пропонуємо прийняти показник 
коефіцієнта кореляції вхідних та вихідних 
грошових потоків, що характеризує рівень їх 
синхронізації. Нормативне значення коефіці-
єнта кореляції наближається до 1. Відповідно, 
по відношенню до цього рівня пропонуємо 
таку шкалу розподілу якості грошового потоку 
за рівнем синхронізації (табл. 1).

Таблиця 1
Якість грошового потоку за рівнем 

синхронізації

Вид грошового потоку Коефіцієнт 
синхронності

грошовий потік високої 
якості 1-0,8

грошовий потік середньої 
якості 0,5-0,8

грошовий потік низької 
якості <0,5

Така класифікація грошових потоків, з 
огляду на особливості їх синхронізації, дасть 
змогу здійснювати більш глибокий та деталь-
ний аналіз грошових потоків підприємства, 
враховувати сукупність потоків, що потребу-
ють застосування додаткових заходів під час, 
зокрема, управління та планування.

Крім цього, пропонуємо також здійснювати 
класифікацію грошових потоків за ознакою 

«якість грошового потоку за рівнем збалансо-
ваності».

Збалансованість грошових потоків про-
понуємо оцінювати з точки зору співвідно-
шення позитивного грошового потоку та суми 
від’ємного грошового потоку. Оскільки чистий 
грошовий потік можна розглядати як суму 
чистого прибутку та амортизаційних відра-
хувань, то важливо враховувати, за рахунок 
якої складової формується відношення суми 
чистого грошового потоку та від’ємного гро-
шового потоку до очікуваного прибутку. Таким 
чином, про високу якість грошового потоку за 
рівнем збалансованості підприємства можна 
говорити, коли позитивний грошовий потік 
дорівнює сумі чистого грошового потоку та 
від’ємного грошового потоку, такий грошовий 
потік вважатимемо рівноважним. Якщо сума 
чистого грошового потоку та від’ємного гро-
шового потоку перевищує вихідний грошовий 
потік, то грошовий потік уважається надлиш-
ковим і, відповідно, нижчої якості; аналогічно 
у випадку перевищення суми чистого грошо-
вого потоку та від’ємного грошового потоку 
над вхідним грошовим потоком – грошовий 
потік уважаємо дефіцитним.

Таблиця 2
Якість грошового потоку за рівнем 

збалансованості
Вид грошового потоку

Дефіцитний грошовий 
потік ПГП < ВГП + ЧГП

Рівноважний грошовий 
потік ПГП = ВГП + ЧГП

Надлишковий грошовий 
потік ПГП > ВГП + ЧГП

Також, на нашу думку, враховуючи наяв-
ність великої кількості підприємницьких 
ризиків як операційних, так і фінансових та 
інвестиційних, доцільним є розгляд якості гро-
шового потоку з точки зору ризику, а саме їх 
волатильності. Для оцінки грошових потоків 
за даним параметром пропонуємо за критерій 
прийняти коефіцієнт варіації надходження і 
витрачання грошових коштів, що характери-
зує ступінь нерівномірності вхідного та вихід-
ного грошового потоків. Нормативне значення 
коефіцієнту варіації для грошового потоку – 
менше 1. Враховуючи зазначене, пропонуємо 
таку шкалу розподілу якості грошового потоку 
за рівнем ризику.

Також із метою більш поглибленого аналізу 
та управління пропонуємо класифікувати гро-
шові потоки за ознакою «вид операційної діяль-
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ності» та виділяти грошові потоки від основної 
та неосновної операційної діяльності.

Ураховуючи той факт, що підприємства 
займаються різноманітною діяльністю – опе-
раційною, фінансовою, інвестиційною, – із 
точки зору стабільності подальшого розви-
тку найбільш перспективним, на нашу думку, 
є грошовий потік від основної діяльності. 
Якщо грошовий потік від основної діяльності 
не переважає серед інших, можна говорити 
про загальну низьку якість грошового потоку 
даного підприємства. Тому співвідношення 

Таблиця 3
Якість грошового потоку за рівнем ризику

Вид грошового 
потоку

Коефіцієнт варіації 
надходження 
і витрачання 

грошових коштів
грошовий потік 
високої якості 0-0,8

грошовий потік 
середньої якості 0,9-1

грошовий потік 
низької якості > 1

Таблиця 4
Класифікація грошових потоків торговельних підприємств

Класифікаційна ознака Види грошових потоків

Вид фінансово-господарської 
діяльності

Операційний грошовий потік
Інвестиційний грошовий потік
Фінансовий грошовий потік

Вид операційної діяльності Грошовий потік від основної операційної діяльності 
Грошовий потік від неосновної операційної діяльності

Масштаб діяльності (центри 
формування грошових потоків)

Грошовий потік по підприємству
Грошовий потік по підрозділах
Грошовий потік по центрах відповідальності
Грошовий потік по окремих господарських операціях

Напрям руху грошових коштів Вхідний (позитивний) грошовий потік
Вихідний (від’ємний) грошовий потік

Метод обчислення обсягів грошових 
потоків

Валовий грошовий потік
Чистий грошовий потік

Розподіл у часі Поточні (теперішні) грошові потоки
Очікувані (майбутні) грошові потоки

Безперервність формування Регулярний грошовий потік
Нерегулярний грошовий потік

Рівень збалансованості Збалансований грошовий потік
Незбалансований грошовий потік

Рівень достатності обсягу грошового 
потоку

Надлишковий грошовий потік
Дефіцитний грошовий потік

За видом валюти Грошовий потік у національній валюті
Грошовий потік в іноземній валюті

Варіативність направленості руху 
грошових засобів

Стандартний грошовий потік
Нестандартний грошовий потік

Період часу Короткостроковий грошовий потік
Довгостроковий грошовий потік

Передбачуваність виникнення
Повністю передбачуваний грошовий потік
Недостатньо передбачуваний грошовий потік
Непередбачуваний грошовий потік

Якість грошового потоку за рівнем 
синхронізації

Грошовий потік високої якості 
Грошовий потік середньої якості
Грошовий потік низької якості

Якість грошового потоку за рівнем 
збалансованості

Дефіцитний грошовий потік 
Рівноважний грошовий потік 
Надлишковий грошовий потік

Якість грошового потоку за рівнем 
ризику

Грошовий потік високої якості 
Грошовий потік середньої якості
Грошовий потік низької якості
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грошових потоків від операційної діяльності 
до грошових потоків підприємства від зви-
чайної діяльності свідчить про стабільність 
роботи й якість грошового потоку. Якісний 
розподіл грошового потоку передбачає опти-
мальне співвідношення його реінвестування 
та його використання на споживання.

Таким чином, пропонуємо здійснювати кла-
сифікацію грошових потоків за такими ознаками.

Висновки з цього дослідження. Пред-
ставлена загальна класифікація грошових 
потоків дає змогу здійснювати ґрунтовний 
аналіз стану діяльності підприємства з ураху-
ванням особливостей економічної діяльності 
підприємств торгівлі з метою ефективного 
управління, виявлення можливих недоліків та 
можливостей грошового потоку, оцінки пер-
спектив діяльності підприємства.
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Постановка проблемы в общем виде. 
Финансовый кризис негативно повлиял на 
экономическую ситуацию во всем мире. Осо-
бенно его воздействие ощутимо в развиваю-
щихся и постсоветских странах, в том числе и 
в Украине. Сегодня, когда последствия миро-
вого кризиса совпали во временных рамках 
с политическим и экономическим кризисом 
в стране, для предприятий особенно важна 
своевременность и эффективность управлен-
ческих решений при осуществлении внешне-
экономической деятельности. Внешнеэконо-
мическая деятельность Украины как важная 
составляющая национальной экономики и 
один из рычагов послекризисного ее восста-
новления нуждается в пристальном внимании 
аналитиков. Экономический анализ дает воз-
можность оценить закономерности развития, 
выявлять направления воздействия и произ-
водить контроль над результативностью пред-

лагаемых мероприятий на различных уровнях 
управления.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Теоретические основы эконо-
мического анализа на предприятии рассма-
тривается в работах Баканова М.И. [2], Басов-
ского Л.Е. [3], Лысенко Д.В. [11], Санникова 
И.Г. [13]. Однако недостаточно внимания уде-
ляется ранжированию управленческих меро-
приятий после проведения анализа согласно 
направленности, срочности и необходимости 
их осуществления, согласованию способов 
достижения целей предприятия с макроэконо-
мической тенденцией развития государства.

Формулирование цели статьи (поста-
новка задания). Целью статьи является обо-
снование направленности управленческих 
решений по повышению эффективности 
внешнеэкономической деятельности пред-
приятия с помощью экономического анализа.
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Изложение основного материала иссле-
дования. Для определения направления 
улучшения показателей внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятия, согласно 
существующей тенденции развития эконо-
мики, разработана поэтапная методика про-
ведения анализа, схема которой представ-
лена на рис. 1.

Первые два этапа представляют собой 
анализ изменений экономических показате-
лей страны, в частности, внешнеэкономиче-
ской деятельности. Для анализа экспортной 
составляющей внешней торговли на третьем 
этапе предлагается оценить динамику приро-
стов объемов поставок товаров на мировой 
рынок. Далее, соответственно сравнитель-
ному анализу изменения экспорта по отрас-
лям, необходимо определить исследуемую 
отрасль и факторы, влияющие на развитие 
ее внешней деятельности. Следующим эта-
пом является выбор подхода к проведению 
экономического анализа предприятия опре-
деленной отрасли. Пятый этап – определение 
пути улучшения показателей внешнеэкономи-
ческой деятельности и, соответственно, кон-
курентоспособности предприятия на миро-
вом рынке. Завершающим этапом является 
разработка соответствующих мероприятий и 
предложений в пределах определенной под-
системы управления. 

Системный подход, использованный при 
составлении методики, подразумевает нали-
чие обратной связи между этапами. При этом 
ее длина будет зависеть от масштабов прове-
дения анализа – на микро-, мезо- или макро-
уровне. После осуществления 
шестого этапа методики на 
уровне предприятия его выход-
ные показатели будут исходными 
при определении подхода к про-
ведению анализа деятельности 
субъекта хозяйственной дея-
тельности (четвертый этап). Если 
целью является оценка измене-
ний макроэкономического состо-
яния, соответственно, нужно 
начинать анализ с первого этапа. 
Необходимость обратной связи 
и осуществление цикла анализа 
предложенной методики будут 
зависеть от соответствия полу-
ченных показателей на выходе 
этапа с целями, заданными на 
его входе.

Первый этап методики – ана-
лиз макроэкономических пока-

зателей развития страны. По итогам 2015 г. 
украинская экономика имеет тенденцию про-
должительной стагнации: индекс промышлен-
ной продукции в сравнении с 2014 г. состав-
ляет 86,6%, индекс сельскохозяйственной 
продукции – 95,2%; экспорт товаров – 69,1%; 
индекс потребительских цен – 148,7% [15]. 
Таким образом, в результате первого этапа 
анализа можно сделать вывод об отсутствии 
позитивных тенденций в экономическом раз-
витии страны, ухудшении макропоказателей и 
углублении экономического кризиса.

 Один из важнейших показателей на вто-
ром этапе анализа – полученное положи-
тельное сальдо внешнеторгового баланса 
Украины согласно данным за январь-ноябрь 
2015 г. Оно составило 249,5298 млн. долл., 
что является хорошим результатом внешнеэ-
кономической деятельности, учитывая значи-
тельное снижение экспорта и импорта (69,1% 
и 68,8% соответственно) [15].

Необходимо сосредоточить все усилия на 
прекращении экономического спада и вос-
становлении уровня макроэкономических 
показателей до предкризисного, особенно 
во внешнеэкономической деятельности. При 
этом кризисное состояние экономики и необ-
ходимость рационального использования 
денежных средств обуславливают потреб-
ность в точности определения управленче-
ских мероприятий на уровне предприятия для 
поддержания тенденции восстановления.

На третьем этапе проводится анализ и 
определяется отрасль экономики, на экспорт 
продукции которой необходимо обратить вни-

  
 

1. Анализ макроэкономических показателей развития Украины 

2. Анализ изменения показателей внешнеэкономической 
деятельности 

3. Оценка экспортной составляющей внешнеэкономической 
деятельности в отраслевом разрезе 

4. Определение механизма проведения анализа на предприятии 
исследуемой отрасли 

5. Определение направления улучшения показателей 
внешнеэкономической деятельности предприятия 

6. Разработка и реализация необходимых мероприятий 

Рис. 1. Структурно-логическая схема проведения анализа и 
определения направленности управленческих мероприятий
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мание. Для этого следует сравнить прирост 
(спад) объемов реализации товаров на внеш-
нем рынке в определенный период времени 
с продажами аналогичного предшествующего 
периода. Данные по определенным отраслям 
отображены на рис. 2 [15].

Как видно из рис. 2, наибольший спад экс-
порта товаров в 2015 г. показывает машино-
строение. При этом данная отрасль явля-
ется второй по удельному весу в общем 
объеме экспорта. Химическая промышлен-
ность также имеет негативное снижение 
из-за нестабильной политической и финан-
совой ситуации на рынке, а также колеба-
ний валютного курса и непропорционального 
изменения цен на топливные материалы. 
Данная ситуация в современных условиях 
вызвана также негативными с точки зрения 
возможностей развития экспорта тенден-
циями на мировом рынке. В ряде третьих 
стран, таких как Индия, Китай, Россия, Еги-
пет, введены экспортные квоты и пошлины на 
сырьевую продукцию, в Индии и Индонезии 
введена стандартизация и лицензирование 
при ввозе металлургической продукции, а в 
Китае и США проводится политика скрытого 
протекционизма путем увеличения объема 
госзакупок и инвестиционных ограничений 
в металлургии. Таким образом, существует 
небольшая вероятность быстрого восстанов-
ления данных отраслей в разрезе объемов 
экспорта продукции. 

Наименьший спад экспорта товаров имеет 
аграрный сектор – в сравнении с 2014 г. в 
2015-м он составил около 15%. Так как в Укра-
ине существуют благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства и конъюнктура 
внешнего рынка на данный момент благопри-
ятная для внешней деятельности аграрного 
сектора благодаря усилению евроинтеграции, 
на возможное восстановление показателей 
прироста экспорта данной отрасли необхо-
димо обратить внимание в первую очередь.

Ситуация, которая сложилась сейчас на 
мировом рынке, где динамично растут цены на 
продовольственное и фуражное зерно – от 70 
до 100% [17], достаточный урожай зерновых 
украинских аграриев еще раз подтверждает, 
что Украина может существенно увеличить 
долю поставок на мировом рынке продоволь-
ствия начиная с экспорта зерновых культур. 
За последний год видны такие тенденции: 
во-первых, повышение внешнего спроса на 
зерно, подсолнечник в связи с неурожаем в 
отдельных странах, а также ростом объемов 
изготовления биотоплива, сырьем для кото-
рого является зерно; во-вторых, рост дина-
мики численности населения, которая опере-
жает динамику производства продовольствия. 
Но, несмотря на сложившиеся благоприятные 
внешние факторы для экспорта продукции 
АПК, прирост его объемов является меньшим, 
чем в 2014 г. Одной из причин снижения экс-
порта аграрной продукции является недоста-

Рис. 2. Прирост экспорта товаров в январе-ноябре 2015 г.  
аналогичного периода в 2014 г.
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точность развития механизма государствен-
ной поддержки конкурентоспособности АПК. 
Для ведения конкурентной борьбы на внеш-
нем рынке агропромышленному предпри-
ятию необходимо иметь достаточный уровень 
показателей конкурентоспособности: эконо-
мических – цены и себестоимости, качества 
товара, а также полезности товара [12]. На 
данный момент внутренние факторы не обе-
спечивают это условие. В Украине отсутствует 
развитая инфраструктура для экспорта сель-
скохозяйственной продукции, существуют 
барьеры из-за несоответствия украинской 
молочной, мясной продукции международным 
стандартам качества, не выработана поли-
тика финансирования аграрных предприятий 
с учетом специфики их деятельности.

Поэтому особую актуальность приобрела 
проблема поиска научно обоснованных меха-
низмов усовершенствования внешнеэконо-
мической деятельности АПК, повышение кон-
курентоспособности отечественной аграрной 
продукции, защиты внутреннего рынка от 
недобросовестной конкуренции и поставок 
товаров АПК, которые в достаточном количе-
стве производятся или могут производиться в 
Украине. 

Одной из важных задач в сельском хозяй-
стве, учитывая рост его масштабов, осложне-
ние экономических связей, является усовер-
шенствование системы и методов управления 
с целью максимального использования воз-
можностей развития экономики. Большое 
значение для решения данной задачи имеет 
обеспечение широкого внедрения экономиче-
ского механизма хозяйствования, повышение 
научной обоснованности направлений произ-
водства, усиления контроля их соблюдения, 
разработка мероприятий по обеспечению 
высокой эффективности производства.

Среди средств поиска резервов производ-
ства, проведения всесторонней и объектив-
ной оценки и изучения работы предприятий 
важным является анализ хозяйственной дея-
тельности. Именно комплексный экономиче-
ский анализ приобретает большое значение 
для улучшения всей экономической работы 
на разных уровнях управления производ-
ством [11].

Исследование аналитической работы в 
сельскохозяйственных предприятиях пока-
зало, что организация проведения экономиче-
ского анализа и его содержание еще не соот-
ветствуют основным научным требованиям. 
В большинстве хозяйств еще недостаточно 
уделяют внимание экономическому анализу 

в процессе производства. В некоторых хозяй-
ствах такой анализ если и проводятся, то 
носит формальный характер.

Значимость экономического анализа в 
управлении организацией, сложность иссле-
дуемых явлений и процессов предопределяют 
разнообразие научного аппарата. Поэтому, 
следуя предложенной методике, на четвер-
том этапе необходимо определить механизм 
проведения исследования. Анализ теории и 
практики экономического анализа позволил 
исследовать множество используемых науч-
ных подходов: системного, комплексного, 
интеграционного, маркетингового, функцио-
нального, предметного, динамического, вос-
производственного, процессного, норматив-
ного, количественного [7].

Применение различных подходов в эконо-
мическом анализе имеет свои особенности: 
для некоторых подходов условием примене-
ния являются развитые и устоявшиеся рыноч-
ные отношения, некоторые имеют достаточно 
узкий предмет исследования, не учитывают 
анализ мирового рынка, влияние научно-тех-
нического прогресса, следовательно, имеют 
актуальность лишь на момент осуществления. 

При системном подходе любая система 
(объект) рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов, имеющая выход 
(цель), вход, связь с внешней средой, обрат-
ную связь. Системный подход способствует 
адекватной постановке проблем и выработке 
эффективной стратегии их разрешения. 

Комплексный подход ориентирует на 
выполнение всех этапов анализа: исследова-
ние всех сторон деятельности предприятия 
с использованием соответствующих источ-
ников сведений; обоснование правильности 
планирования и оптимальности планов; изу-
чение элементов экономической работы; изу-
чение и измерение влияния факторов, причин 
и резервов; оценка работы и соизмерение ее 
результатов с затратами; обобщение резуль-
татов анализа с разработкой необходимых 
мероприятий; проверка их выполнения. 

То есть системно-комплексный анализ – 
это такой анализ, при котором изучаются 
сложные управленческие проблемы путем 
представления изучающихся объектов в виде 
систем, т. е. как комплексы взаимосвязанных 
элементов, находящихся в соответствующем 
движении. В свою очередь, каждая такая 
система является подсистемой другой, боль-
шей системы. При этом каждая из проблем 
рассматривается системно с учетом многих 
аспектов управления и в связи с другими про-
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блемами. Системный анализ базируется на 
теории систем, по которой система опреде-
ляется как комплекс взаимосвязанных между 
собою объектов, образующих сложное един-
ство, состоящее из отдельных частей (под-
систем), размещенных упорядочено относи-
тельно определенной схемы или плана.

Особенностью методологии системного 
анализа является то, что при таком иссле-
довании проблемы используются как тра-
диционные методы анализа, так и методы и 
приемы, присущие именно этому анализу. 
Значительное место среди них принадле-
жит использованию экономико-математи-
ческих методов, таких как математическое 
программирование (линейное и динамиче-
ское), методы корреляционно-регрессивного 
анализа, теория массового обслуживания, 
теория игр и др. Суть метода анализа заклю-
чается в том, что сначала рассматривается 
общая картина объекта, а затем происходит 
его мнимое расчленение на части, и каждая 
часть изучается отдельно. Завершается ана-
лиз суммированием полученных знаний и их 
синтезом. На последнем этапе, т. е. на этапе 
обобщения приобретенных в результате ана-
лиза знаний, происходит возврат к исходному 
пункту, но следующий цикл анализа прово-
дится на основе новых показателей.

Учитывая специфику менеджмента в 
аграрной сфере, где важную роль играют про-
гнозирование, особенности финансирования 
предприятий, изменяющаяся экономическая 
ситуация как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке, с точки зрения объективности, 
точности и обоснованности принятия управ-
ленческих решений, комплексно-системный 
подход к анализу в данной сфере наиболее 
рекомендован. Он обеспечивает целостность 

исследования, охватывая все уровни управ-
ления предприятием, имеет стратегическую 
направленность и дает возможность опреде-
лять наиболее эффективные рычаги повы-
шения показателей конкурентоспособности 
предприятия.

На пятом этапе методики рассматривается 
применение комплексного анализа эффек-
тивности внешнеэкономической деятельно-
сти как составляющей уровня конкурентоспо-
собности предприятия.

При этом осуществляется исследова-
ние экспортной и импортной составляющих 
подсистемы общехозяйственного функцио-
нирования. Соответственно, относительно 
экспортной деятельности проводят анализ 
рациональности использования оборотного 
капитала, накладных расходов, эффективно-
сти экспорта, выполнения обязательств. При 
анализе импорта предприятия рассматривают 
уровень и качество выполнения обязательств 
по контрактам с иностранными партнерами, 
анализируют динамику импорта, накладные 
издержки, а также рассчитывают эффектив-
ность импортной деятельности.

В табл. 1 произведен анализ эффектив-
ности экспорта крупного овощного произво-
дителя – предприятия «Агрохолдинг» по дан-
ным объёмов экспорта, цены и себестоимости 
единицы продукции [16]. 

Согласно произведенным расчетам, 
эффективность экспорта в первой половине 
2015 г. снизилась по сравнению с 2014 г. При 
этом выросла доля накладных расходов по 
сравнению с выручкой и себестоимостью про-
дукции. 

На эффективность экспорта влияют такие 
факторы, как экспортная цена, уровень 
накладных расходов, себестоимость единицы 

Таблица 1
Расчет эффективности экспорта в 2014 г. – I полугодии 2015 г.

Показатель 2014 г. 2015 г.
I полугодие II полугодие I полугодие

Количество единиц, т 425 1695 1662
Цена за единицу, грн. 1900 2110 3600
Себестоимость единицы, грн. 1230 1472 1866
Выручка, грн. 807691 3576450 5981564
Себестоимость, грн. 522750 2495040 3101292
Накладные расходы, грн. 87930 486880 1897930
В % к выручке 11 14 32
В % к себестоимости 17 20 61
Итого полная себестоимость, грн. 610680 2981920 4999222
Эффективность, % 132 119 120
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товара [7]. Для изучения влияния данных 
факторов на эффективность экспорта «Агро-
холдинга» используется метод цепных под-
становок [2].

Результаты анализа представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2
Влияние факторов на эффективность 

экспорта товаров 
Прирост

Год Всего

В том числе за счет 
изменения

Ко
ли

че
-

ст
ва

Ц
ен

ы

Н
ак

ла
д-

ны
х 

ра
с-

хо
до

в

С
еб

ес
то

-
им

ос
ти

2014 - 38 - 15 -3 - 50
2015 10 - 94 -47 - 37

Из табл. 3 видно, что количество экспорти-
рованной продукции само по себе на уровень 
эффективности не влияет; рост цены увели-
чивает уровень показателя, но в то же время 
увеличение накладных расходов и себестои-
мости уменьшает эффективность экспорта. 
При этом в 2015 г. возросло влияние изме-
нения накладных расходов, а влияние себе-
стоимости уменьшилось. Таким образом, в 
первую очередь необходимо найти способы 
уменьшения уровня накладных расходов. 

Накладные расходы при экспорте агро-
промышленной продукции содержат затраты 
по перевозке, перевалке и хранению това-
ров. Данные виды затрат являются объек-
том управления транспортной и складской 
логистики. Однако накладные расходы воз-
никают в процессе распределения продук-
ции, и определяя критерий минимума затрат, 
необходимо учитывать ориентированность 
сбытовой логистики на потребителя и удов-
летворение требуемых качественных усло-
вий поставок.

Согласно зарубежным данным, примене-
ние научно обоснованных методов логистики 
дает возможность снизить уровень затрат на 
20%, товарные запасы – на 30–70%, сокра-
тить время обращения товаров на 20–50% 
[14]. Таким образом, для уменьшения наклад-
ных расходов при внешней деятельности 
исследуемого предприятия, учитывая пред-
мет логистического управления и мировой 
опыт, в первую очередь необходимо обратить 
внимание на качество логистического менед-
жмента на предприятии.

Проведенный анализ факторов [6; 10], 
влияющих на организацию и функционирова-
ние распределительной логистики, позволил 
сформировать три вектора воздействия на 
качество логистического менеджмента аграр-
ного предприятия на внешнем рынке: мате-
риально-технический, организационно-эко-
номический и социальный. Для оптимизации 
показателей расходов сбытовой системы и 
получения стабильной тенденции их снижения 
в долгосрочном периоде, меры воздействия 
необходимо осуществлять одновременно по 
трем направлениям. Мероприятия по совер-
шенствованию материально-технического 
обеспечения системы сбыта содержат орга-
низацию необходимого складского и тарного 
хозяйства, транспортных и информационных 
коммуникаций. Улучшение организационной 
и экономической подсистемы комплексного 
управления распределительной логистикой 
требует координации и сообщения связанных 
функций планирования поставок и перевозок 
продукции; рационального распределения 
логистических функций между структурными 
подразделениями транспортных и складских 
организаций; развития методов управления, 
обеспечивающих экономию затрат на хране-
ние и транспортировку. Социальный вектор 
влияния подразумевает внедрение системы 
экономического стимулирования работников 
логистического процесса с целью улучшения 
его конечных результатов.

Таким образом, анализ эффективности экс-
порта определенного аграрного предприятия 
показал, что накладные расходы особенно 
влияют на исследуемый показатель. Для 
уменьшения доли этих расходов необходимо 
совершенствование системы сбыта продук-
ции согласно принципам логистики. Анализ 
факторов, влияющих на величину показате-
лей эффективности распределительной логи-
стики, позволил сгруппировать мероприятия 
относительно их сферы воздействия, что спо-
собствует комплексному подходу к процессу 
оптимизации совокупных накладных расхо-
дов при сбыте товаров и доставке их покупа-
телю.

Необходимость усовершенствования рас-
пределительной логистики в первую очередь 
обоснована проведением комплексно-систем-
ного анализа на предприятии. Данный подход 
к экономическому анализу был выбран как 
наиболее соответствующий поставленной 
цели на высшем уровне управления и особен-
ностям функционирования аграрных пред-
приятий. Применение комплексно-системного 
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подхода позволило определить тенденции 
в развитии предприятия, выявить проблемы 
и факторы, которые на них влияют, оценить 
степень их воздействия и разработать необ-
ходимые мероприятия для устранения нега-
тивных тенденций, учитывая направление 
деятельности предприятия. Последователь-
ное, поэтапное проведение анализа дало воз-
можность выбрать функциональную область 
управления, чтобы повысить скорость реаги-
рования управляющей системы на внешние и 
внутренние факторы влияния, а также произ-
водить постоянную оценку и сравнение каче-
ства решений, влияющих на уровень показа-
телей конкурентоспособности предприятия. 

Выбор аграрного сектора экономики как 
объекта исследования при задаче улучше-
ния показателей внешнеэкономической дея-
тельности обоснован анализом приростов 
объемов экспорта в отраслевом разрезе и 
определением влияния на развитие отрасли 
внешних факторов. 

Выводы с данного исследования. Таким 
образом, благодаря анализу направления 
осуществления заданной цели образовалась 
логическая иерархия способов ее достиже-
ния, то есть осуществляется согласованность 
целей на всех уровнях управления. Данная 
взаимосвязь достигнута благодаря струк-
турированию этапов проведения комплек-
сно-системного анализа с целью улучшения 
показателей экономической деятельности 

предприятия. Особенность методики состоит 
в том, что она охватывает и согласовывает 
макро-, мезо- и микроуровни управления, 
повышает информированность управлен-
цев и своевременность принятых решений 
за счет учета состояния предыдущих блоков. 
Механизм обратной связи позволяет оце-
нить результативность повышения качества 
менеджмента предприятия с точки зрения 
улучшения отраслевых показателей, внеш-
неэкономической деятельности и страны в 
целом. В итоге осуществляется комплексная 
диагностика экономической системы с целью 
достижения соответствия заданного и факти-
ческого уровней показателей деятельности, 
что достигается через совершенствование 
управления определенными хозяйственными 
подсистемами. Так, увеличение эффектив-
ности экспорта предприятия в дальнейшем 
повлияет на динамику экспорта аграрной 
отрасли экономики, что, в свою очередь, ото-
бразится в улучшении показателей внеш-
неэкономической деятельности страны. То 
есть предложенная методика соответствует 
тенденции восстановления экономики, и 
возобновление экономического потенциала 
Украины во время политического и эконо-
мического кризиса одновременно является 
инструментом повышения показателей кон-
курентоспособности предприятия благодаря 
развитию и усовершенствованию управления 
внешнеэкономической деятельностью. 
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У статті обґрунтовано концептуальні та методологічні засади щодо формування системи критеріїв класи-
фікації міжорганізаційних мереж (МоМ). Запропонована система критеріїв класифікації спирається на спіраль 
фундування для представлення базових понять актуалізації та інтеграції мережевих інтегративних конструк-
тів і складається з двох проранжованих за ступенем вагомості рівнів формування і функціонування МоМ. До-
сліджено проблеми зв’язків і взаємовідносин між учасниками мережі з точки зору функціонування мережі та 
її структури в умовах зміни геополітичних пріоритетів.

Ключові слова: мережева взаємодія, міжорганізаційні мережі, система критеріїв класифікації, структура 
мережі, інформаційні та комунікаційні зв’язки.

Данилович-Кропивницкая М.Л. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ

В статье обоснованы концептуальные и методологические основы формирования системы критериев клас-
сификации межорганизационных сетей (МоМ). Предложенная система критериев классификации базируется 
на спирали фундирования для представления основных понятий актуализации и интеграции сетевых интегра-
ционных конструктов и состоит из двух проранжированных по степени значимости уровней формирования и 
функционирования МоМ. Исследованы проблемы связей и взаимоотношений между участниками сети с точки 
зрения функционирования сети и ее структуры в условиях изменения геополитических приоритетов.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, межорганизационные сети, структуры сети, система крите-
риев классификации, информационные и коммуникационные связи.

Danylovych-Kropyvnytska M.L. SYSTEM OF CRITERIA FOR INTER-ORGANISATIONAL NETWORK 
CLASSIFICATION

The article examines conceptual and methodological principles for a system of criteria with which to classify inter-
organisational networks. The suggested system is based on funding spiral that is used to define basic notions for 
actualisation and integration of network constructions and consists of two value-range levels of inter-organisational 
network formation and functioning. It studies the problems of linkages and relations between network members from 
the viewpoint of network structure and functioning under changing geopolitical priorities.

Keywords: network interaction, inter-organisational networks, system of classification criteria, network structure, 
information and communication relations.

Постановка проблеми. Впровадження 
Міжорганізаційних мереж (МоМ) у реаліза-
цію технічних, технологічних та соціальних 
проектів відрізняється великою різноманіт-
ністю, серед яких в економічній літературі 
виділяють інноваційний тип мереж. Така 
спеціалізація, де у структурі мережі крім 
промислових і виробничих підприємств і 
фінансових установ, знаходяться центри 
навчання та інновацій, трансферу техноло-
гій, дає можливість швидко та ефективно 
розподіляти нові знання, наукові відкриття 
і винаходи. Ця тенденція є наслідком роз-
витку інформатизації суспільства, комплек-
сних рішень, нових підходів до розв’язання 
проблем конкуренції в умовах глобалізова-
ної економіки, швидкого розповсюдження 

високотехнологічних продуктів і високого 
рівня ризиків на нових ринках.

Потрібно зазначити, що концептуальні 
дослідження цих мереж є невід’ємною час-
тиною організаційної культури сучасного сус-
пільства і поки що не створені.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розвиток міжорганізаційних мереж поши-
рюється і їх вплив на різні сфери діяльності 
суспільства тільки посилюється. Лідируючі 
позиції тут займають рітейл-компанії, кор-
порації автомобілебудівників, аутсорсингові 
та ІТ-компанії, віртуальні корпорації. Однак 
зв’язок мережевої взаємодії із механізмами 
інноваційного розвитку в науковій літера-
турі вивчено мало та інтерес до цих питань 
стосується не тільки економічного аналізу, 
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а й сфери соціології, практичної психології, 
менеджменту, економічної географії тощо.

Ретроспективний аналіз опублікованих за 
останні роки досліджень мережевих взаємо-
дій, відрізняється великою розрізненістю, що 
абсолютно об’єктивно відповідає міждисци-
плінарній природі та складності самого пред-
мету дослідження. Концептуалізацією мере-
жевої економіки, яка знаходиться на вістрі 
наукових досліджень, займаються відомі 
зарубіжні вчені (К. Імаї, Х. Ітамі, М. Кастельс, 
К. Кук, Р. Майлз, Ч. Сноу, Г. Тореллі, Р. Емірсон, 
Д. Катуков, Н. Смородінська та багато інших).

Теоретичне обґрунтування механізмів 
мережевої взаємодії і ролі організацій, уста-
нов, інституцій, ринків в конкурентному серед-
овищі почнемо з розроблення системи кри-
теріїв класифікації МоМ. Питанням розробки 
критеріїв для дослідження мереж займалися 
такі вчені, як Р. Акрол, А. Алейнова, А. Гран-
дорі, Дж. Сода, Г. Джереффі, Дж. Хамфрі, 
Т. Сторджона, В. Зігерт, Й. Зюдов, А. Віланд, 
М. Кастельс, Ю. Кривопуско, Р. Майлз, Ч. Сноу, 
К. Моллер, А. Раджала, Р. Патюрель, X. Хін-
терхюбер, Б. Левін, М. Шерешева. Вони вико-
ристовують «зручні» для дослідження один чи 
кілька критеріїв, переважно: спільне цілеут-
ворення; структура мережі; тип, щільність та 
характер зв’язків між економічними агентами 
як елементами системи, які не потребують 
ранжування.

Постановка цілей. Предметом дослі-
дження статті є обґрунтування концептуаль-
них і методологічних засад для розробки сис-
теми критеріїв класифікації МоМ на основі 
попередніх досліджень автора із використан-
ням принципів побудови спіралі фундування.

Виклад основного матеріалу. Запропоно-
вана автором система критеріїв класифікації 
МоМ, яка спирається на спіраль фундування 
[1, с. 71-74; 2, с. 169-171], складається з двох 
рівнів формування і функціонування МоМ, які, 
у свою чергу, проранжовані за ступенем ваго-
мості:

1 рівень:
- за цілями і місією;
- за структурою мережі;
- за відношеннями між агентами;
- за зв’язками і обмеженнями;
-  за основними компетенціями.
2 рівень:
- за організаційною формою;
- за розміром та складом учасників;
- за термінами функціонування;
- за щільністю і швидкістю руху потоків 

інформації, матеріальних і людських ресурсів.

Розглянемо окремо та детальніше ці кри-
терії.

Мета (місія) створення МоМ не є детермі-
ністично фіксованою, вона може розвиватися 
не єдиним способом в часі і конкретизується 
за допомогою системи цілей. Основна місія 
для створення МоМ – це економічна інтегра-
ція або квазіінтеграція на рівні окремих під-
приємств, корпорацій та організацій. Цілі зде-
більшого розглядаються у часовому аспекті, 
тому поділяються на тактичні та макроеконо-
мічні цілі. Основні тактичні цілі: підсилення 
взаємозв’язків та взаємодії, об’єднання 
суб’єктів управління і т.д. Тактичні цілі завжди 
є конструктивними і визначають засоби і 
методи взаємодії, терміни дій, а тому інколи 
набувають самостійного значення.

Основні функції МоМ є перетворення мети 
(місії) як елементу системи в дії, які викону-
ються відповідно до неї, здійснення активних 
дій щодо реалізації мети або місії. Мету (місію) 
функціонування МоМ можна відтворити за 
допомогою множини аспектів: потреб, про-
гнозу, характеру дій на основі законодавчої 
бази, засобів, методів, динамічної цілісності, 
моделювання майбутнього. 

Поняття структури МоМ є одним із осно-
вних, оскільки саме вона, з точки зору систем-
ного аналізу, пояснює зв’язки, взаємодію фор-
мування та розширення мережі. Структура 
мережі – це множина економічних агентів, 
які знаходяться у взаємодії у певному визна-
ченому порядку, необхідному для реалізації 
функції мережі. Очевидно, структуру мережі 
будемо розглядати як стійку впорядкованість 
взаємозв’язків її агентів у просторі та часі, 
оскільки зміна цих параметрів як множини 
системотворчих відношень, може призвести 
до зміни не лише основних функцій мережі, 
але і її самої. 

Структура мережі зберігається та розши-
рюється через її функціональні трансформа-
ції. Вона також тісно пов’язана зі зв’язками 
(вертикальними, горизонтальними, діагональ-
ними та ін.) і повністю її можна охарактеризу-
вати, розглядаючи їх в сукупності. Залежно від 
призначення мережі, від характеру її функцій 
та зв’язків, можна виділити такі основні типи 
структур: ієрархічна, кістякова, матрична.

Незважаючи на те, що ієрархічна структура 
найбільш поширена в конфігурації об’єднань 
підприємств, вона має низку недоліків, 
зокрема, це структура підпорядкування, тобто 
з нерівноправними зв’язками – дії в одному 
напрямку виявляють набагато більший вплив, 
ніж в оберненому. У більшості випадків пря-
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мий зв’язок – це керування і керуюча інформа-
ція, обернений – це інформація про виконання 
та відхилення. На практиці застосовують два 
види ієрархічних структур: деревовидну та 
ромбовидну (рис. 1).

Деревовидна ієрархічна структура є найпро-
стішою для аналізу та реалізації. У більшості 
випадків у ній виділяються ієрархічні рівні – 
групи елементів, що знаходяться на однаковій 
віддалі (виміряної як кількість ребер) від голов-
ного елемента (кореня дерева). Структури 
цього типу є надзвичайно поширеними (напри-
клад, ієрархія проектування складної системи, 
ієрархія цілей складної організаційної системи, 
ієрархія процесів за ознакою керованості у 
живому організмі тощо).

Ромбовидна ієрархічна структура приводить 
до множинної (частковий випадок – подвійної) 
підпорядкованості, належності елементів ниж-
нього рівня (наприклад, використання одних і 
тих самих даних або результатів вимірювань у 
різних завданнях, участь однієї проектної групи 
у роботі кількох колективів тощо).

Будь-яка ієрархічна структура звужує мож-
ливості і гнучкість мережі. Елементи ниж-
нього рівня обмежують домінування верх-
нього рівня, але здатні впливати на них лише 
частково і з певною затримкою. Водночас 
введення ієрархії спрощує створення та 
функціонування системи. Негативні наслідки 
ієрархії достатньо часто долаються шляхом 
зменшення жорсткості підпорядкування, мож-
ливістю самостійно реагувати на деякі дії без 
жорсткої регламентації згори.

Для ефективного функціонування МоМ 
можна застосовувати матричну структуру, 
яка характеризується множиною різноманіт-
них зав’язків і є багатоваріантною щодо шля-
хів здійснення основних функцій мережі. Це 

особливо важливо при трансфері інформації 
та знань всередині мережі, що забезпечує її 
високу надійність. Уперше матричну форму 
організації мережі було подано ще у 1965 р. у 
роботі [3], де економічні агенти мережі функці-
онують не лише для досягнення поставлених 
цілей, а й за проектним принципом.

Структури мережі можуть включати різні 
комбінації взаємозв’язків і така структура 
називається «гібридною». Гібридна структура 
поєднує особливості матричної та ієрархічної 
взаємодії при формування МоМ. У таких струк-
турах можливі декілька центрів керування без 
єдиного центру керування вищого рівня, які 
приймають рішення згідно до спільних цілей.

Більшість авторів класифікують мережі за 
типом відносин: вертикальні – це організації 
вздовж ланцюга вартості; горизонтальні – це 
мережі, які об’єднують ресурси, весь потен-
ціал у одній функціональній сфері (спільні 
торговельна політика, наукові дослідження, 
виробничі проекти тощо).

Питання зв’язків і взаємовідносин між учас-
никами мереж доцільно детальніше розгля-
нути з точки зору процесу функціонування 
мережі і її структури, оскільки саме структуру 
мережі розглядаємо через призму взаємин із 
економічними агентами. Функції міжорганіза-
ційної мережі, як і будь-якої системи, реалізу-
ються через потоки: матеріальні та інформа-
ційні, а сама структура мережі – це множина 
обмежень на потоки в просторі та часі.

Характеристика зв’язків в МоМ можуть бути 
неформальними, гнучкими, але із взаємоза-
лежністю і глибоко довірчими відносинами 
серед учасників мережі. Тому ці зв’язки можна 
поділити на інформаційні та комунікаційні.

Інформаційні зв’язки є домінуючими і вони 
зазвичай супроводжують матеріально-тех-
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Рис. 1. Два види ієрархічних структур
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нічні, енергетичні та людські потоки, вплив 
яких фіксується у вигляді інформації. Поняття 
«інформації» має високий ступінь універсаль-
ності і для вивчення цих потоків доцільно роз-
глядати інформаційні моделі мережі, зокрема 
із використанням елементів теорії графів. 
Модель будемо зв’язувати з основними кла-
сами простих графів, в яких інформаційні 
зв’язки пов’язані зі структурою мережі і, від-
повідно, діляться на: лінійні; паралельні; кіль-
цеві; зіркові; структури кола; структури з 
багатьма центрами керування.

У лінійній послідовній моделі кожен еле-
мент, крім крайніх, зв’язаний з двома сусід-
німи. Інформація, що передається з одного 
кінця до іншого, є доступною всім учасниками 
мережі. Якщо розривається будь-який органі-
заційний зв’язок, система зазнає руйнування, 
оскільки зв’язок між розірваними частинами 
є неможливий. Відношень «керування-підле-
глість» у таких системах немає, оскільки всі 
зв’язки вважаються рівноцінними. 

Система, що має паралельну будову, від-
різняється від лінійної більшою швидкістю 
обміну інформацією та більшою надійністю. 
Кільцева структура має замкнуту будову із 
еквівалентними зв’язками. Перевагами над 
лінійною структурою є скерованість інформа-
ційного обміну в обох напрямах, що дозволяє 
підвищити швидкість і надійність системи (у 
випадку розриву система буде функціону-

вати як лінійна). У структурах типу зірки 
наявний центральний керуючий елемент, 
через який замикаються всі зв’язки, їх можна 
вважати частковим випадком ієрархії. Струк-
тура кола є частковим випадком неповної 
багатозв’язної задачі. Структура з багатьма 
центрами керування це узагальнення ром-
бовидної структури без керуючого елемента 
вищого рівня. 

Труднощі та відсутність відкритості зв’язків, 
які виникають при обміні інформацією між різ-
ними агентами мережі, можуть різко знизити 
результативність структури, в рамках якої 
ці суб’єкти взаємодіють. В той же час, якщо 
вдасться знайти форми взаємодії, при якій 
інтенсифікується обмін інформаційними пото-
ками і використання ІТ-технологій, то резуль-
тативність функціонування мережі є достатньо 
високою, що відображається на результатах 
конкурентоспроможності та швидкості реакції 
на кон’юнктуру ринку.

Комунікаційні зв’язки об’єднані з організа-
ційною структурою мережі, яка накладає на 
них обмеження. Дослідження цих зв’язків буде 
проведено за допомогою основних понять та 
тверджень теорії графів.

Далі МоМ можна досліджувати за формою 
управління, за ступенем відкритості, за тер-
мінами існування, за кількістю центрів управ-
ління тощо. Але ці ознаки є вторинними та 
детально проаналізовані у роботі [4].

 – розширення спектра інтелектуальних операцій;

 – компоненти і результати узагальнення діяльності.

Рис. 2. Генезис мережі на основі спіралі фундування за допомогою 
моделювання

Джерело: сформовано автором 
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Перший етап створення мережевих струк-
тур вимагає застосування тільки управлінських 
технологій. Однак оптимізація всіх процесів 
створення і функціонування МоМ виявляється 
неможливою без певного рівня і якості кому-
нікацій і координації економічної діяльності. 
В МоМ, які орієнтуються на створення іннова-
ційних продуктів/послуг і зростаюче викорис-
тання ІКТ, ініціюють процеси стандартизації, 
які виступають як фактор підвищення загаль-
ної ефективності самої мережі, а це, в свою 
чергу, і є каталізатором інтеграційних проце-
сів. У практичній діяльності підприємств, які є 
структурними економічними агентами мережі, 
розвиток взаємовигідної співпраці з партне-
рами і використання ІКТ, є основою управління 
мережі. Генезис мережі подано на рисунку 2.

Чим вищий рівень стандартизації бізнес-
процесів у партнерів і економічних агентів по 
мережі, тим більше вони інвестують у ство-
рення центру управління інформаційними 
потоками та якістю управління, взаємодією.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Важливим елементом підходу 
оздоровлення і підвищення ефективності 
економіки в умовах децентралізації є те, що 
програма розвитку повинна орієнтуватися на 
розвиток необхідної інфраструктури як фізич-
ної, так і на підтримку промислового розвитку, 
впровадження нових технологій. Основною 
задачею регіональної адміністрації і держав-
них органів влади при децентралізації бізнесу 
і мережевому підході є налагодження вза-
ємодії між учасниками всього процесу, при 
якому сумісно розробляються і реалізуються 
єдині стратегічні плани і програми, а утворені 
в результаті корпоративних рішень ресурси 
є загальними, розподіляються і використову-
ються в інтересах всієї структури. Структура, 
яка є міжорганізаційною мережею по суті, 
не просто розподіляє ресурси між учасни-
ками процесу, а узгоджує і створює стратегію 

управління фінансовими, інформаційними 
потоками і ресурсами.

Міжорганізаційні мережі як такі, що забез-
печують функціонування економіки у певному 
секторі (ІТ і телекомунікації, автомобілебуду-
вання, біотехнології, роздрібна торгівля, логіс-
тика), володіють такими властивостями:

1. Чим більше взаємозв’язків і вища їх 
щільність, тим вищою є швидкість руху потоків 
інформації, матеріальних та людських ресурсів.

2. Існування певних обмежень у 
взаємозв’язках, що є важливим елементом 
функціонування мережі.

3. Більш глобальний характер інноваційних 
процесів та гнучкості спеціалізації, зв’язок з 
наукоємними технологіями та виробництвом.

Каталізатором для розвитку МоМ є такі 
риси галузевих ринків, як:

- загострення конкуренції та її глобальний 
рівень;

- ускладнення виробничої та комерційної 
діяльності організацій та компаній;

- невизначеність зовнішнього середовища;
- інформатизація суспільства, роль інфор-

мації та ІКТ як ресурсу.
А саме головне – це підвищення фактора 

часу з одночасним зниженням тривалості 
життєвого циклу запропонованих товарів і 
послуг, зростанням темпів інноваційних тех-
нологій. Усе у сукупності є передумовою фор-
мування МоМ у контексті бізнес-стратегій. 
Метою такого підходу є формування і розви-
ток мережевої та інформаційної економіки, 
яка при певних умовах може лягти в основу 
методики і процесу оздоровлення економіки 
не лише окремих регіонів, а й економіки кра-
їни в цілому. При цьому необхідно викорис-
товувати методики та інструментарій ділової 
активності, які вже апробовані й довели свою 
вагомість і стійкість як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринках, підсилюючи конкуренцію 
на основі диференціації та спеціалізації.
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У статті систематизовано підходи до визначення сутності антикризового управління підприємством. Роз-
глянуто основні принципи та напрями антикризового управління, їхні особливості. Проаналізовано фінансові 
результати вітчизняних підприємств. Обгрунтовано необхідність впровадження системи антикризового управ-
ління на вітчизняних підприємствах з метою забезпечення економічного розвитку.

Ключові слова: антикризове управління, банкрутство, фінансова криза, фінансова стабільність, фінан-
сова стійкість.

Епифанова И.Ю., Оранская Н.О. СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье систематизированы подходы к определению сущности антикризисного управления предпри-

ятием. Рассмотрены основные принципы и направления антикризисного управления, их особенности. 
Проанализированы финансовые результаты отечественных предприятий. Обоснована необходимость 
внедрения системы антикризисного управления на отечественных предприятиях с целью обеспечения 
экономического развития.

Ключевые слова: антикризисное управление, банкротство, финансовый кризис, финансовая стабиль-
ность, финансовая устойчивость.

Yepifanova I.Yu., Oranskaya N.O. THE ESSENCE OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES
In article approaches of definition «the essence of crisis management of the enterprise» are systematized. The 

basic principles and the directions of crisis management, their features are considered. Financial results of the 
domestic enterprises are analyzed. Need of introduction of system of crisis management at the domestic enterprises 
for the purpose of ensuring economic development is proved.

Keywords: crisis management, bankruptcy, financial crisis, financial stability, financial stability.

Постановка проблеми. Нині, в умовах 
інституційних перетворень економіки Укра-
їни, гостро постає питання необхідності 
формування ефективної системи антикри-
зового управління підприємством. Саме 
процес виникнення криз на підприємстві та 
пов’язані з цим труднощі зумовлюють роз-
робку системи антикризового управління 
підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розвиток теорії і практики, пов’язаних із 
концептуальними положеннями антикризо-
вого управління, висвітлено в працях багатьох 
учених, зокрема А.П. Балашова, Р.І. Біловол, 
І.А. Бланка, Ф.А. Важинського, А.Р. Журав-
ської, О.В. Коваленко, Л.О. Лігоненка, Л.С. Сит-
ника, О.О. Терещенка, Е.О. Уткіна, В.В. Чер-
нишова. Разом із тим потребує подальшого 
дослідження систематизація підходів щодо 
сутності антикризового управління та питання 
впровадження антикризового управління на 
вітчизняних підприємствах.

Мета дослідження. Метою роботи є систе-
матизація підходів щодо сутності антикризо-
вого управління підприємства.

Результати дослідження. Будь-яке під-
приємство є складовою загальної еконо-
мічної системи, на яку впливає значна кіль-
кість чинників прямого та опосередкованого 
характеру. Зважаючи на складне економічне, 
фінансове та політичне становище, біль-
шість підприємств перманентно стикаються 
із фінансовою кризою (табл. 1). Виходячи із 
наведених даних таблиці 1, видно, що впро-
довж останніх років фінансовим результатом 
підприємств є збиток.

Досить значною є частка збиткових підпри-
ємств: у 2014 р. – 44,2%, а в 2015 р. – 39,8%.

У цілому кризовим для підприємства 
можна вважати не лише такий стан, за якого 
у нього відсутній прибуток, а й той, за якого 
зменшується платоспроможність, а також 
втрачаються або ж взагалі відсутні страте-
гічні перспективи розвитку. Усе це зумовлює 
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впровадження на підприємствах особливого 
виду управління – антикризового. Управління 
в кризовій ситуації можна визначити як процес 
діяльності суб’єктів господарювання під тис-
ком обставин таким чином, що створює умови 
здійснення аналізу, планування, організації, 
контролю взаємозалежних операцій в процесі 
прийняття швидких і раціональних рішень з 
невідкладних проблем, які виникають перед 
фірмою.

У сучасних умовах існують досить різні 
підходи до визначення сутності антикризо-
вого управління підприємством. Здійснюючи 
аналіз наявних підходів, описаних в працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців, можна 
зробити висновок, що переважна більшість 
поглядів авторів погоджується, що антикри-
зове управління є функцією менеджменту, яка 
забезпечує:

- уникнення кризових ситуацій;
- зменшення або ліквідацію наслідків 

фінансової кризи на підприємстві;
- забезпечення належного рівня плато-

спроможності.
Основні підходи науковців до поняття 

«антикризове управління» наведено в табл. 2. 
Зважаючи на існуючі визначення сутності 

антикризового управління можна зробити 
висновок, що в сучасних умовах антикризове 
управління направлене не лише на поперед-
ження розвитку криз та кризових ситуацій, 
проте і на адаптацію системи управління до 
змін в зовнішньому середовищі підприємства, 
що сприятиме сталому розвитку. У зв’язку з 
цим виникає необхідність формування на під-
приємстві системи антикризового управління, 
яка повинна забезпечувати постійний моніто-
ринг кризових явищ, здійснювати планування, 
організацію та реалізацію антикризових захо-
дів з метою збереження початкових позитив-
них характеристик підприємства, а також від-
новлення його ефективного функціонування.

До головних елементів системи антикризо-

вого управління підприємством доцільно від-
нести: предмет, мету, принципи, функції, нор-
мативно-правове та методичне забезпечення, 
а також процес його здійснення [14, с. 227].

Предметом антикризового управління є 
передбачувані та реальні причини кризи, фак-
тори, що її викликають, симптоми й наслідки, 
до яких вона призводить, тобто всі про-
яви порушення рівноваги, що спричиняють 
загрозу настання та розвитку кризи.

Основною метою антикризового управління 
є забезпечення гарних результатів – заплано-
ваних чи випадкових – за допомогою здорової 
організації, що досягається шляхом викорис-
тання оточення на основі добре поставленого 
управління людьми і комунікаціями [15]. 

Успішність антикризового управління вели-
кою мірою залежить від дотримання прита-
манних йому функцій та принципів. У системі 
антикризового управління дослідники виді-
ляють такі функції: визначення цілей, плану-
вання, організації, мотивації та контролю.

Під принципами антикризового управління 
прийнято розуміти правила поведінки, відпо-
відно до яких здійснюються ті чи інші завдання 
управління, підвищується потенціал управ-
ління та удосконалюється організація відно-
син об’єкта управління із середовищем його 
функціонування. 

Антикризове управління вивчають як 
невід’ємну складову загальної системи управ-
ління підприємством, тому воно повинно ґрун-
туватися як на загальних принципах управ-
ління, так і на індивідуальних.

Індивідуальні принципи антикризового 
управління варто розглянути у рамках анти-
кризового менеджменту, антикризових рішень 
та антикризового процесу. 

Методичне та нормативно-правове забез-
печення займає визначне положення у системі 
антикризового управління підприємством. 
В основі останнього лежить законодавство 
про банкрутство, податкове законодавство й 

Таблиця 1
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування  

за видами економічної діяльності за січень-вересень 2013–2015 рр.  

Роки
Фінансовий 
результат 
(сальдо), 
(млн грн)

Підприємства, які одержали 
прибуток, (млн грн)

Підприємства, які одержали 
збиток, (млн грн)

у % до загальної 
кількості 

підприємств
фінансовий 
результат

у % до загальної 
кількості 

підприємств
фінансовий 
результат

2013 22844,4 59,8 130269,6 40,2 107425,2
2014 -168026,1 55,8 215506,5 44,2 383532,6
2015 -183894,0 60,2 233243,5 39,8 417137,5

За даними [1]



267

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

окремі нормативні акти, що регулюють фінан-
сові відносини між підприємствами та іншими 
суб’єктами господарювання.

Об’єктом антикризового управління є виник-
нення та поглиблення кризи розвитку підпри-
ємства, її усунення й запобігання [16, с. 92]. 

Суб’єктами системи антикризового управ-
ління є певні особи, які володіють знаннями, 
наділені спеціальною компетенцією та необ-
хідними ресурсами, і які здійснюють цілеспря-
мовані дії з метою забезпечення виконання 

завдань даної системи [16, с. 92]. До суб’єктів 
антикризового управління підприємством як 
керуючої підсистеми належать: власник під-
приємства, економіст-фінансист (фінансо-
вий директор), функціональний антикризовий 
менеджер (співробітник підприємства), функ-
ціональний антикризовий менеджер (співро-
бітник консалтингової служби), представник 
санатора, представник кредиторів, фахівці 
Агентства з питань банкрутства та інших дер-
жавних органів.

Таблиця 2
Визначення сутності поняття «антикризове управління» різними науковцями

Автор Антикризове управління – це
Автор Антикризове управління – це

Уткін Е.А. [2, с. 13]
складова загального менеджменту на підприємстві, використо-
вує його кращі прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на 
запобігання можливим ускладненням у діяльності підприємства, 
забезпечення його стабільного успішного господарювання» 

Бланк І.А. [3, с. 7]
постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реа-
лізацію генерального плану недопущення поширення кризових 
явищ й стагнації розвитку підприємства, який здійснюється про-
тягом усього періоду його функціонування

Дж. Кейнс  [4, с. 119] система заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення 
відновлення і стабілізацію розвитку економічної системи

Кошкін В.І. [5, с. 11] механізм уникнення банкрутства та покращення фінансового 
стану підприємства

Балашов А.П. [6, с. 14],
Ільїн С.С.  [7, с. 9], 
Ситник Л.С. [8, с. 29]

система заходів з відновлення платоспроможності підприємства

Біловол Р.І. [9] 
Лігоненко Л.О. [10, с. 42], 
Терещенко О.О. [11, с. 31]

частина загальної системи менеджменту на підприємстві під час 
виникнення кризової ситуації

Коротков Е.М. [12, с. 9]
управління, в якому належним чином налагоджено передбачення 
кризи, аналіз її симптомів, заходи по мінімізації негативного 
впливу і використання позитивних факторів для подальшого роз-
витку підприємства

Маховка В. [13]

- як специфічна функція повинна реалізовуватися через вико-
нання антикризових дій, процедур, направлених на поперед-
ження, подолання кризових явищ, оздоровлення господарської 
діяльності та відновлення стабільного розвитку підприємства, 
взаємодіючи з іншими основними функціями управління; як 
процес полягає у взаємозв’язку всієї управлінської діяльності, 
направленої на підготовку та реалізацію антикризових рішень 
щодо відновлення та стабілізації функціонування підприємства в 
умовах кризи;
- як структура полягає у визначенні апарату управління підпри-
ємством, що дозволяє визначити ієрархію рівнів управління та 
зв’язки між ними, рівень централізації та децентралізації в про-
цесі розподілу функцій, повноважень, обов’язків і відповідаль-
ності працівників підприємства всіх рівнів у період реалізації 
заходів, направлених на подолання кризи;
- як кваліфікований і професійний управлінський персонал, який 
має відповідну професійну підготовку, головним завданням якого 
є здійснення постійного моніторингу за станом підсистем підпри-
ємства, раннє виявлення ознак кризи та недопущення її роз-
гортання (оперативна локалізація), проведення профілактичних 
оздоровчих заходів.
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Антикризове управління проводиться за 
наступними напрямками [17, с. 36]:

– виділення пріоритетних підходів у госпо-
дарській діяльності тобто своєрідних пунктів 
зростання, які сприяють підвищенню ділової 
активності;

– обґрунтоване прогнозування ресурсного 
забезпечення;

– визначення якісних і кількісних критеріїв 
оцінки проведеної роботи, а також можливості 
внесення коректив у дії, впроваджені на під-
приємстві.

Внутрішні механізми фінансової стабілі-
зації дозволяють підприємству мобілізувати 
власні ресурси на основі прийомів і методів 
антикризового управління. Етапи фінансо-
вої стабілізації підприємства в умовах кризо-
вої ситуації включають, по-перше, усунення 
неплатоспроможності [19, с. 44, 19]. 

Промислові підприємства опосередковано 
можуть вплинути на зовнішні чинники кризи 
на відміну від наявних внутрішніх. Саме тому, 
велика увага має бути сконцентрована на їх 
ідентифікації та усуненні. Досить важливим 
є інтегрування антикризового управління в 
загальну систему управління підприємством. 
На першому етапі важливим є діагностика 
фінансового стану підприємства, виявлення 
ознак кризового стану, враховуючи оціню-
вання зовнішнього та внутрішнього серед-
овища функціонування промислового підпри-
ємства, встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків кризи та їх впливу на фінансову діяль-
ність підприємства.

На наступному етапі визначення обсягів 
кризи та прогнозування можливих напрямів її 
розвитку надає можливість, на основі порів-
няння фактичних значень фінансових показ-
ників із плановими та нормативними, визна-
чити масштаби впливу кризи на фінансовий 

стан підприємства. Крім того, на даному етапі 
важливим є визначення напрямків впливу 
кризи на фінансовий стан підприємства, а 
також ідентифікація факторів, що безпосе-
редньо впливають на обсяги кризового стану, 
та тих, що опосередковано можуть вплинути 
на діяльність підприємства. Оцінювання пер-
шої групи чинників надасть змогу визначити 
проблемні місця в діяльності підприємства, а 
другої – завчасно підготуватись до можливих 
ризикових ситуацій та відповідним чином здій-
снити коригування діяльності.

Повне оцінювання обсягів, причинно-
наслідкових зв’язків кризи створює можли-
вість сформувати цілі та задачі антикризового 
управління промисловим підприємством, від-
повідно до яких здійснюється коригування 
фінансової діяльності, а також зниження та 
нейтралізація фінансових ризиків та кризо-
вих ситуацій, які прямо чи опосередковано 
можуть вплинути на фінансову діяльність. На 
даному етапі важливим є виокремлення усієї 
низки ризиків, що впливають на господарську 
діяльність підприємства. 

Висновок. В умовах затяжної економіч-
ної кризи в країні одним із основних завдань 
управління підприємством має бути створення 
ефективної системи антикризового менедж-
менту. Антикризове управління є функцією 
менеджменту, яка забезпечує: уникнення 
кризових ситуацій; зменшення або ліквідацію 
наслідків фінансової кризи на підприємстві; 
забезпечення належного рівня платоспро-
можності.

Від ефективності проведення антикризо-
вих заходів на підприємствах буде залежати 
їх майбутнє існування чи згортання діяльності.

Сформовано підхід щодо інтегрування 
антикризового управління підприємством в 
систему фінансового управління.
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Статья посвящена вопросам креативного мышления. Рассмотрены основные условия для творческого 
решения поставленных задач. Определены необходимые элементы креативного мышления. Исследованы 
этапы и фазы творческого процесса, на основании которых возможно осуществлять управление и активи-
зацию креативного мышления. Определены методы и технологии креативного мышления и креативного ме-
неджмента для коллективного поиска новых идей.
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Задорожнюк Н.О., Пейчев О.Д. КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ДОСЯГНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Статтю присвячено питанням креативного мислення. Розглянуто основні умови для творчого вирішення 
поставлених завдань. Визначено необхідні елементи креативного мислення. Досліджено етапи і фази творчо-
го процесу, на підставі яких можливо здійснювати управління й активізацію креативного мислення. Визначено 
методи і технології креативного мислення та креативного менеджменту для колективного пошуку нових ідей.

Ключові слова: креативність, креативне мислення, інновації, творчий процес, креативний менеджмент, 
психологічна активізація мислення.

Zadorozhnyuk N.O., Peychev O.D. CREATIVE THINKING INNOVATION AS THE BASIS OF ACHIEVEMENT 
SOCIETY

The article deals with creative thinking. The basic conditions for creative tasks. The necessary elements of 
creative thinking. Studied the stages and phases of the creative process on which may be managed and activation 
of creative thinking. Defined methods and techniques of creative thinking and creative management for collective 
search for new ideas.

Keywords: creativity, creative thinking, innovation, creative process, creative management, psychological 
revitalization of thinking.

Постановка проблемы в общем виде. 
В современных условиях глобализации рынка 
и усиления конкуренции весомую роль в разви-
тии предприятий и организаций играют управ-
ленцы, способные быстро реагировать на 
изменения внешней среды, предлагать новые, 
нестандартные решения, генерировать ориги-
нальные идеи и предложения, разрабатывать 
уникальные стратегии и т. д. В связи с этим воз-
растают требования к управленцам: с одной 
стороны – к их навыкам разработки и реали-
зации нестандартных, инновационных идей и 
решений на практике, а с другой – к творческому 
потенциалу организаций и административных 
структур. Поэтому вопросы, посвященные креа-
тивному мышлению и управлению, становятся 
все более значимыми и актуальными.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросам изучения креативности посвя-
щено множество научных трудов, среди которых 
можно выделить работу Горелова Н.А., в кото-
рой исследуются человеческие ресурсы в креа-
тивной экономике [1]; статьи Журавлева В.А., в 
которых излагается один из основных методов 
генерации новых идей, особое внимание уде-
ляется развитию творческих способностей в 
различных областях деятельности [2; 3]. Также 
необходимо обратить внимание на популярную 
книгу «Инновации. Как определять тенденции и 
извлекать выгоды» Элейна Дандона [4], в кото-
рой предложены наглядные и проверенные на 
практике примеры инновационного подхода к 
уже существующим продуктам, процессам и 
бизнес-моделям. 
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Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Креативное мышление 
является частью современных проблем кре-
ативного менеджмента и психологии управ-
ления. Изучение креативного мышления и его 
активизация позволят достичь инновацион-
ного развития индивида и общества в целом. 

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Главной целью данной 
работы является изучение креативного мыш-
ления на основе психологических и управ-
ленческих аспектов для достижения иннова-
ционного развития общества в современных 
условиях.

Изложение основного материала иссле-
дования. Современная экономика в боль-
шей степени опирается на новые знания и 
управление ими, а креативность персонала 
становится главным источником развития 
интеллектуального капитала, что позволяет 
разрабатывать различные инновации, новые 
способы продвижения товара, переработки 
и представления информации, что крайне 
важно в информационном обществе.

Если раньше креативность рассматрива-
лась как свойство личности, то сегодня все 
более актуальным становится управление 
коллективным творчеством. Развитие креа-
тивного менеджмента направлено на управ-
ление человеческим капиталом, принятие 
управленческих решений в условиях неопре-
деленности, мотивацию творчества и повы-
шение эффективности работы проектных 

групп. При этом наиболее важным становится 
комплексное рассмотрение креативности, 
как менеджера, так и подчиненных, а также 
проявление креативности на разных стадиях 
инновационного проекта – от генерации идей 
до воплощения в готовый продукт [1].

Основная проблема состоит в противоре-
чивости двух процессов, а именно в том, что 
креативность основана на иррациональных 
(хаотических) процессах мышления, а управ-
ление традиционно основано на рациональ-
ных процессах. Поэтому при управлении кре-
ативностью нужно разрабатывать такие стили 
управления, которые позволили бы совме-
стить эти два противоположных по структуре 
процесса.

Как известно, творчество и креативность 
существовали всегда, но они были доступны 
лишь единицам, «особым индивидам». На 
примере практической деятельности одного из 
самых успешных и креативных предпринима-
телей Форреста Марса рассмотрим его творче-
скую лабораторию. Для этого применим ретро-
спективный анализ – от практики к теории, 
используя одну из современных технологий 
креативного мышления – контрольный список 
А. Осборна, состоящий из 10 пунктов, каждый 
из которых подсказывает, что надо сделать с 
идеей или решением [3; 4, с. 38].

С помощью списка А. Осборна можно при-
дать новый импульс даже слабым идеям, 
управленческим процессам и новым реше-
ниям.

Таблица 1 
Контрольный список А. Осборна

Действие Ключевые вопросы
1. Использовать по-другому. Можно ли использовать имеющуюся идею в других условиях?
2. Приспособить. На что идея похожа, какие параллели можно провести?

3. Изменить. Можно ли изменить значение, цвет, движение, размер, форму, 
наполняемость, звучание, запах?

4. Увеличить. Возможно ли увеличить количество, силу, высоту, длину, стои-
мость, расстояние, промежуток?

5. Уменьшить. Возможно углубить, сократить, облегчить, сделать тоньше, 
светлее, нежнее, расщепить.

6. Заменить.
Можно ли изобразить по-другому? Можно ли заменить на что-
либо в данном решении? Есть ли другие позиции, нюансы, 
элементы из других стран или времен?

7. Переставить. Можно ли изменить последовательность, заменить отдельные 
элементы, поменять причину и следствие?

8. Перевернуть. Можно ли повернуть идею на 180 градусов? Как она выглядит 
в зеркальном отражении? Можно ли поменять роли?

9. Комбинировать. Можно ли связать идею с другими? Можно ли вставить ее в 
более широкую идею? Разложить на составляющие?

10. Трансформировать. Можно ли изменить объект физически, сделать прозрачным?
Источник: составлено на основе [3; 4, с. 38]
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Важными особенностями творческой (кре-
ативной) работы является то, что эта работа 
требует внутренней мотивации человека, зна-
ний и опыта, а также носит командный харак-
тер в современных условиях.

В настоящее время выделяются такие 
основные условия для творческого решения 
задачи, как: знания, опыт, труд, умение твор-
чески мыслить, личная мотивация [5, c. 55].

С учетом основ психологии важно отме-
тить, что креативные люди всегда стремятся 
пересмотреть существующие процедуры и 
стереотипы, оперируют сценариями буду-
щего, рассматривают различные инновации, 
изобретения и «видят» их последствия. Они 
ищут общие черты в том, что казалось несо-
поставимым, создают неожиданные комби-
нации возможных действий, в которых лежит 
ключ к решению проблемы. По существу, 
творческая, креативная деятельность разру-
шает существующие стереотипы, тем самым 
«освобождая» психологическое пространство 
для новых идей, принципов и правил [5, c. 88].

Креативность опирается на прикладное 
воображение, интеллект, изобретательность 
и самообучение. Так, Т.М. Амайстайл выде-
ляет три необходимых элемента креативно-
сти [6, c. 11]:

1. Компетенция, которая включает в себя 
знания, навыки, опыт.

2. Творческое мышление, которая вклю-
чает в себя гибкость, изобретательность и 
настойчивость при поиске решения, исполь-
зование методов креативного мышления.

3. Мотивация: внутренняя – личная заин-
тересованность в решении проблемы, стрем-
ление к самореализации и применению своих 
знаний, внешняя – материальные поощрения 
и продвижения по службе. При этом для креа-
тивности более важную роль играет внутрен-
няя мотивация.

Результаты исследований физиологов и 
психологов свидетельствуют о том, что мно-
гие особенности творческого мышления и 
поведения людей определяются разными 
функциями и уровнями развития двух полу-
шарий головного мозга человека [7]. Если 
левое полушарие отвечает в основном за 
последовательные процессы – анализ, логи-
ческие рассуждения, выводы, планирование, 
вычисления, способности к точным наукам, 
кратковременную память и речь, то правое – 
за непрерывные, параллельные процессы, а 
именно: за чувства, эмоции, синтез и анализ, 
долговременную память, способности к язы-
кам и искусству.

Таким образом, левое полушарие человека 
является в основном аналитическим и логи-
ческим, а правое – синтетическим и креатив-
ным. В соответствии с этими положениями, 
люди делятся на два основных типа по стилю 
их мышления или когнитивным различиям [7].

Первый тип, с левополушарным мышле-
нием, предпочитает аналитический, последо-
вательный, логический подходы к решению 
проблемы.

Второй тип, с правополушарным мышле-
нием, предпочитает интуитивный, ценностно-
ориентированный, нелинейный подход. 

Креативное мышление хорошо развито у 
людей второго типа, поэтому для выявления 
данного типа в психологии используется мно-
жество приемов, различных тестов и творче-
ских заданий.

Многие исследователи представляют твор-
ческий процесс как последовательность таких 
этапов [7]:

1. Постановка проблемы (задачи).
2. Подготовка (изучение задачи, сбор, 

классификация и анализ информации, про-
гнозирование).

3. Поиск решения, инкубация (логическая 
и подсознательная обработка информации).

4. Озарение (новая идея, синтез, решение 
задачи).

5. Верификация и оценка (осмысление и 
анализ полученного результата).

6. Презентация (доведение полученного 
результата до заинтересованных целевых 
аудиторий в наилучшем виде).

Кроме рассмотренных выше этапов, твор-
ческий процесс охватывает две фазы: дивер-
гентную, когда формулируются различные 
варианты решения проблемы, и конвергент-
ную, когда проводится анализ и выбирается 
лучшее решение.

Важно отметить, что в творческом процессе 
участвуют оба полушария, реализуя творче-
ский цикл «сбор информации – анализ – син-
тез». При этом левое полушарие в основном 
работает осознанно, а правое – неосознанно. 
Результатами работы левого полушария явля-
ются анализ и выводы, а правого – синтез и 
озарение.

В инновационной и креативной деятельно-
сти разработку новых продуктов необходимо 
рассматривать не как отдельные проекты, а 
как непрерывные процессы. Задача состоит 
не в определении окончательного образа 
нового продукта, а в том, чтобы одновре-
менно формировать и удовлетворять совре-
менные потребности потребителей. Поэтому 



273

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

креативные менеджеры стремятся не к завер-
шению, а к непрерывному развитию процесса 
инноваций.

В этих условиях исключительно важную 
роль в решении инновационных проблем и 
задач играют методы и технологии креатив-
ного мышления, которые используются в кре-
ативном менеджменте для обеспечения кол-
лективного поиска новых идей. Эти методы 
можно сгруппировать исходя из их ориента-
ции: направленные на внешнюю среду (внеш-
ние целевые аудитории) и на внутреннюю 
среду (персонал) предприятия.

Методами, ориентированными на внеш-
нюю среду предприятия, являются все методы 
маркетинговых исследований, связанные со 
сбором первичной информации о рынке:

– анкетирование потребителей, клиентов, 
посредников, поставщиков;

– экспертные оценки специалистов;
– SWOT-анализ;
– метод фокус-групп;
– маркетинговые эксперименты и наблю-

дения.
Эти методы должны стимулировать у респон-

дентов и разработчиков формирование новых 
идей, способствующих развитию предприятия, 
его товаров, экономики и общества в целом.

Методы, ориентированные на персонал пред-
приятия, нацелены на формирование новых 
идей у специалистов на всех стадиях инноваци-
онного цикла. С некоторой степенью условности 
их можно разделить на три группы [7].

1. Методы психологической активизации 
мышления: мозговой штурм, обратная моз-
говая атака, корабельный совет, аналогии, 
синектика, конференция идей.

2. Методы систематизированного поиска: 
списки контрольных вопросов, оператор РВС, 

морфологический анализ, функциональный 
анализ, функциональный метод проектиро-
вания Мэтчетта, метод фокусных объектов, 
метод гирлянд ассоциаций и метафор, метод 
многократного последовательного класси-
фицирования, метод синтеза оптимальных 
форм.

3. Методы направленного поиска: функ-
ционально-стоимостной анализ, функцио-
нально-физический метод поискового кон-
струирования Р. Колера, теория и алгоритм 
решения изобретательских задач Г.С. Аль-
тшуллера. 

При этом каждый из обозначенных методов 
должен облегчить поиск решения творческих 
задач по сравнению с методом «проб и оши-
бок», которым обычно пользуется человек. 

Целесообразность выбора и примене-
ния метода, принадлежащего к той или иной 
группе, зависит от сложности решаемой 
задачи.

В настоящее время с развитием новых тех-
нологий во всех сферах деятельности креа-
тивность и креативное мышление становятся 
основными источниками экономической цен-
ности и приходят на смену классическим фак-
торам производства. 

Выводы из этого исследования. В совре-
менных условиях все более значимую роль 
играют инновации и неординарный подход к 
ведению и продвижению бизнеса. Креативное 
мышление с помощью инструментов креатив-
ного менеджмента и психологии управления 
позволяет достичь инновационного развития 
не только отельного предприятия, а в пер-
спективе и общества в целом. 

В дальнейших исследованиях планируется 
выявление и изучение факторов, влияющих 
на креативность.
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У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання рівня нестабільності середовища підприємства. За-
пропоновано комплексний підхід, який передбачає застосування трирівневої системи оцінювання нестабіль-
ності зовнішнього середовища вітчизняних газотранспортних підприємств. Здійснено оцінювання рівня неста-
більності зовнішнього середовища функціонування вітчизняних газотранспортних підприємств у розрізі семи 
компонент зовнішнього середовища та за чотирма критеріями нестабільності: складністю, взаємозв’язку фак-
торів, мінливістю, невизначеністю.
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Запухляк И. Б. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрены методические подходы к оценке уровня нестабильности среды предприятия. Пред-
ложен комплексный подход, предусматривающий применение трехуровневой системы оценки нестабиль-
ности внешней среды отечественных газотранспортных предприятий. Осуществлена оценка уровня неста-
бильности функционирования отечественных газотранспортных предприятий в разрезе семи компонент и по 
четырем критериям нестабильности: сложности, взаимосвязи факторов, изменчивости, неопределенности.

Ключевые слова: внешняя среда, нестабильность, методика оценки нестабильности, газотранспортное 
предприятие.

Zapukhlyak I.B. THEORY AND PRACTICE OF INSTABILITY ASSESSMENT OF EXTERNAL ENVIRONMENT 
OF DOMESTIC GAS-TRANSPORT ENTERPRISES

The article considers methodological approaches to the evaluation of instability medium enterprises. 
A comprehensive approach that involves the use of a three-tiered evaluation system instability environment of 
domestic gas transportation companies. Done evaluation of the instability of the environment functioning domestic 
gas transportation companies in the context of the seven components of the environment and the instability on four 
criteria: the complexity, the relationship factors, volatility, uncertainty.

Keywords: environment, instability, methods of assessment instability, gas-transport enterprises.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Неоднорідність факторів середо-
вища підприємства, їх ієрархічність та взаємо-
залежність, складний механізм взаємозв’язку 
зміни факторів середовища та параметрів 
функціонування підприємства підвищують 
складність кількісної оцінки нестабільності 
середовища та величини її впливу на кон-
кретне підприємство.

Як зазначає О.Я. Дрінь, «ідентифікація 
рівня нестабільності зовнішнього середовища 
складає аналітичну основу передбачуваності 
його змін, яка впливає на вибір адекватних 
методологій і придатної для використання 
форми представлення стратегії розвитку під-
приємства. Існує багато наукових підходів до 
диференціації нестабільності середовища, 
що дає змогу визначити типи та характерні 
ознаки такого середовища, з’ясувати фак-

тори, що впливають на рівень нестабільності 
організаційного оточення, окреслити методи 
прогнозування майбутніх змін» [1]. Проте 
більша частина досліджень має теоретичний 
характер, вирішення ж питання практичного 
оцінювання рівня нестабільності зовнішнього 
середовища вітчизняних газотранспортних 
підприємств (ВГТП) за критеріями складності, 
взаємозв’язку факторів, мінливості та неви-
значеності потребує ґрунтовних досліджень 
та врахування специфіки функціонування 
газової галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та прикладні аспекти управління 
розвитком підприємства з урахуванням впливу 
нестабільності зовнішнього середовища зна-
йшли своє відображення в наукових працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, 
таких як: І. Ансоф, С. Блюмін, О. Воскресен-
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ська, В. Геєць, О. Дрінь, Р. Дункан, Ф. Емері, 
Ж. Зосимова, Т. Клебанова, С. Комаринець, 
Е. Левицька, Т. Литвиненко, А. Мазаракі, 
М. Мескон, Т. Петерс, М. Повідайчик, О. Сав-
чук, Е. Тріст, Р. Уотермен та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом із тим аналіз 
зазначених джерел свідчить про те, що низка 
питань, пов’язаних із практикою оцінювання 
рівня нестабільності зовнішнього середовища 
підприємства, залишаються невирішеними, 
що і обумовлює актуальність та необхід-
ність теоретико-методологічних досліджень у 
даному напрямі. Саме виявлення нестабіль-
ності факторів зовнішнього середовища в 
розрізі компонент є підґрунтям для побудови 
ефективного механізму управління розвитком 
ВГТП та прийняття ефективних рішень за 
умов нестабільності.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Суть даного дослідження 
полягає у формуванні методики оцінювання 
рівня нестабільності зовнішнього середовища 
функціонування ВГТП у розрізі компонент 
середовища за чотирма критеріями неста-
більності: складності, взаємозв’язку факторів, 
мінливості та невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з перших методичних роз-
робок щодо оцінювання рівня нестабільності 
зовнішнього середовища була методика І. 
Ансоффа, яка ґрунтується на основі побудови 
матриці, в якій наведено якісні характерис-
тики факторів середовища (звичність подій, 
темп змін та передбачуваність). Далі відбу-
вається переведення кожної якісної характе-
ристики в бали відповідно до шкали неста-
більності. І. Ансофф запропонував оцінювати 
нестабільність середовища за п’ятирівневою 
шкалою: відносна стабільність (2,5–3 бали), 
реактивність (3–3,5 бали), прогнозування дов-
гострокових змін (3,5–4 бали), передбачення 
середньострокових змін (4–4,5 бали), дослі-
дження короткострокових змін (4,5–5 балів). 
Відповідно до кожного з рівнів нестабільності 
середовища, запропоновано вид тактичного 
та стратегічного управління [2, с. 402; 3].

Також заслуговує увагу структурований 
підхід до ідентифікації рівня нестабільності 
зовнішнього середовища Р. Дункана, згідно 
з яким середовище галузі розбивається на 
складові впливу (споживачі, конкуренти, 
постачальники, урядове регулювання, полі-
тична думка, ставлення суспільства, проф-
спілки (на сьогодні вплив даної компоненти 
виключається з досліджень)) та оцінюється 

рівень невизначеності кожного елемента 
окремо [4, с. 314; 5].

А. Мазаракі та ін. запропонували диферен-
ціацію нестабільності середовища за критері-
ями варіативності, динамічності та флуентності 
[6, с. 82]. М.М. Повідайчик здійснив оцінювання 
невизначеності зовнішнього середовища на 
основі моделі, яка базується на показниках 
складності та мінливості [7, с. 62]. О.Я. Дрінь 
розширив змістовне вивчення та методику 
кількісного вивчення характеристик нестабіль-
ності зовнішнього середовища та запропону-
вав такі критерії як мірила рівня нестабільності 
середовища: критерій наявності тенденцій у 
зміні досліджуваних показників; критерій варі-
ативності змін; критерій спонтанності потужних 
змін та критерій періодичності диференціації 
варіативності змін [8, с. 5]

Ґрунтуючись на вивченні досвіду зарубіж-
них та вітчизняних науковців щодо методики 
кількісного оцінювання нестабільності серед-
овища, а також ураховуючи якісні характерис-
тики нестабільності зовнішнього середовища 
[9, с. 88], пропонуємо здійснювати оцінювання 
рівня нестабільності зовнішнього середовища 
за такими основними критеріями:

1. Критерій складності: характеризує про-
сте середовище – незначна кількість факто-
рів; складне – велика кількість факторів.

2. Критерій взаємозв’язку факторів: 
характеризує тип, направленість та силу 
взаємозв’язку факторів середовища.

3. Критерій мінливості: визначає характер 
тенденцій факторів та їх спонтанність.

4. Критерій невизначеності: відображає 
рівень невизначеності інформації щодо пово-
дження факторів середовища.

В основі визначення рівня нестабільності 
зовнішнього середовища функціонування 
ВГТП пропонуємо використати комплексний 
підхід, який дасть змогу застосувати трирів-
неву систему оцінювання:

І рівень: оцінювання нестабільності факто-
рів у рамках кожної компоненти зовнішнього 
середовища за наведеними чотирма критері-
ями;

ІІ рівень: оцінювання загального рівня 
нестабільності факторів кожної компоненти;

ІІІ рівень: оцінювання рівня нестабільності 
зовнішнього середовища функціонування 
ВГТП у цілому. 

Зазначимо, що причини нестабільності 
середовища є численними, тому в даному 
випадку спробуємо виміряти нестабільність 
зовнішнього середовища як наслідок низки 
незалежних змін, які можна проаналізувати 
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сукупно. З огляду на запропоновані критерії, 
можна виокремити наступні показники оцінки, 
що дадуть змогу ідентифікувати рівень неста-
більності факторів кожної компоненти зовніш-
нього середовища ВГТП:

1. Складність факторів кожної окремої 
компоненти зовнішнього середовища ВГТП 
оцінимо за допомогою частки факторів кожної 
окремої компоненти зовнішнього середовища 
у загальній кількості факторів, відібраних екс-
пертами для аналізу:
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де Кскі – коефіцієнт складності факторів 
у межах окремої компоненти зовнішнього 
середовища;

nфкі – кількість факторів і-ї компоненти, віді-
браних експертами як найважливіших із точки 
зору аналізу даної компоненти;

n – кількість факторів загалом, відібраних 
для аналізу зовнішнього середовища ВГТП. 
Вважаємо, що чим більше значення Кскі, тим 
вищий рівень складності окремої компоненти. 
Коефіцієнт складності знаходиться в межах 
від 0 до 1.

2. Взаємозв’язок факторів і-ї компоненти 
зовнішнього середовища (Квзі) визначимо на 
основі застосування коефіцієнта рангової 
кореляції Спірмена. Як уважають науковці, 
саме для обробки соціологічних досліджень 
(анкет), рейтингів, експертних оцінок, часто 
застосовують методи рангової кореляції, 
зокрема коефіцієнт рангової кореляції Спір-
мена та Кендела [10, с. 140–141]. Коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена застосовують 
для тісноти зв’язків між кількісними й якісними 
ознаками, якщо їх значення проранжовані. 
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де d2 – квадратів різниць між рангами;
n – кількість ознак, які брали участь у ран-

жируванні.
Якісну характеристику тісноти зв’язку кое-

фіцієнта рангової кореляції, як і інших коефі-
цієнтів кореляції, можна оцінити за шкалою 
Чеддока (табл. 1). Коефіцієнт кореляції рангів 

може приймати значення від -1 до +1.p = 1  
і свідчить про можливу наявність прямого 
зв'язку, p = -1 свідчить про можливу наявність 
зворотного зв’язку.

3. Мінливість факторів і-ї компоненти 
визначимо на основі використання коефіці-
єнта прискорення [8, с. 6]:
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де І1, I2, In – ланцюгові індекси прискорення 
досліджуваних показників;

n – кількість індексів прискорення. 
У випадку коли спостерігається сповільнення 
показника, то значення індексу в розрахунко-
вій формулі враховується по модулю. 

4. Невизначеність факторів і-ї компоненти 
визначатиметься за формулою (4). Оскільки 
сам термін «невизначеність» означає сумнів 
у чомусь, тоді відносно факторів зовнішнього 
середовища, відштовхуючись від того, що 
вихідними даними для оцінювання нестабіль-
ності середовища є результати експертного 
опитування, проведеного в рамках STEEPLE-
аналізу, вважаємо, що саме рівень розбіжності 
думок експертів із приводу сили та напряму 
дії кожного окремого фактора і буде форму-
вати рівень невизначеності даного фактора, 
а сукупно – рівень невизначеності факторів 
кожної окремої компоненти. Недостатність 
наявної (доступної) інформації про той чи 
інший фактор, неможливість отримання 
достовірної та повної інформації є причинами 
сумнівів експертів, що відобразиться на рівні 
розбіжності їх думок із приводу зміни того чи 
іншого фактора, а головне – впливу на ВГТП. 
Відтак, якщо аналізуючи рівень узгодженості 
думок експертів, використовуємо коефіцієнт 
конкордації, то можна вважати, що рівень 
неузгодженості думок експертів складатиме 
«1 – коефіцієнт конкордації», що і буде кіль-
кісно виражати рівень невизначеності того 
чи іншого фактора в аспекті дії на функціону-
вання та розвиток ВГТП. 
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де Кконі – коефіцієнт (конкордації) узгодже-

ності думок експертів із приводу характерис-
тики факторів і-ї компоненти.

Таблиця 1
Градація щільності зв’язку  

між явищами за шкалою Чеддока
Характеристика 

щільності зв’язку Слабкий Помірний Помітний Високий Дуже 
високий

Величина коефіцієнта 
кореляції 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-1

Джерело: [11]
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Отримавши значення показників неста-
більності факторів кожної компоненти зовніш-
нього середовища за чотирма критеріями, 
визначимо загальний рівень нестабільності 
факторів кожної компоненти зовнішнього 
середовища функціонування ВГТП. За основу 
візьмемо запропонований Дунканом вимір-
ник нестабільності, який передбачає враху-
вання невизначеності, динаміки та складності 
зовнішнього середовища та визначається за 
формулою (5):
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де N – загальний рівень нестабільності 
зовнішнього середовища;

n1, n2, n3 – відповідні рівні невизначеності, 
динаміки та складності зовнішнього серед-
овища [3, с. 314].

Тоді, в нашому випадку, загальний рівень 
нестабільності факторів кожної компоненти 
зовнішнього середовища, оцінимо за наступ-
ною формулою:
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Для виокремлення рівнів нестабільності 
факторів зовнішнього середовища скориста-

ємось шкалою, запропонованою С.О. Кома-
ринцем [12, с. 224]:

- 0,00–0,24 – стабільне середовище з 
однорідними, передбачуваними факторами;

- 0,25–0,49 – відносно стабільне серед-
овище, деякі непередбачувані фактори;

- 0,50–0,69 – відносно нестабільне серед-
овище – середовище середнього рівня невизна-
ченості, динаміки, складності та мінливості;

Таблиця 1
Результати оцінювання очікуваного рівня нестабільності  

зовнішнього середовища функціонування ВГТП через 3–5 років

Компонента 
зовнішнього 
середовища

Критерії нестабільності факторів 
компонент зовнішнього 

середовища ВГТП (прогноз)
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1. Соціально-
демографічна компонента 0,167 0,7 0,491 0,430 0,45 Відносно ста-

більне
2. Технологічна 
компонента 0,148 0,872 1,122 0,350 0,62 Відносно 

нестабільне

3. Економічна компонента 0,222 0,712 0,836 0,300 0,52 Відносно 
нестабільне

4. Екологічна (природно-
географічна) компонента 0,167 0,894 0,132 0,103 0,32 Відносно ста-

більне

5. Політична компонента 0,093 0,883 0,942 0,153 0,52 Відносно 
нестабільне

6. Правова компонента 0,093 0,7 1,361 0,360 0,63 Відносно 
нестабільне

7. Етична компонента 0,111 0,2 0,955 0,410 0,42 Відносно ста-
більне

Загальний рівень нестабільності зовнішнього середовища 0,50 Відносно 
нестабільне
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Рис. 1. Рівень нестабільності компонент 
середовища функціонування ВГТП
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- 0,70–0,87 – нестабільне середовище – 
невизначене, динамічне і складне середо-
вище;

- 0,88–1,00 – високонестабільне серед-
овище – абсолютно невизначене високо мін-
ливе і надскладне середовище. 

У табл. 1 представлено результати оці-
нювання очікуваного рівня нестабільності 
зовнішнього середовища функціонування 
ВГТП, графічно – на рис. 1.

Як бачимо, найбільш складною є еконо-
мічна компонента, що викликане різноманіт-
ністю факторів економічного характеру, які 
впливають на функціонування та розвиток 
ВГТП. Щодо взаємозв’язку факторів, то вихо-
дячи із шкали Чедокка та отриманих резуль-
татів, фактори усіх компонент, окрім етич-
ної, перебувають у високому взаємозв’язку. 
Найбільш мінливим є фактори правової та 
технологічної компонент із позицій сприй-
няття їх змінності щодо розвитку ВГТП. Висо-
комінливими є також фактори політичної, 
етичної та економічної компонент. Найбільш 
стабільними по відношенню до ВГТП є фак-
тори соціально-демографічної та екологічної 
компонент. Щодо рівня невизначеності, то 
найбільш невизначеними є фактори соці-
ально-демографічної, етичної, правової та 
технологічної компонент. Проте найбільш 
точно можна спрогнозувати та визначити 
дію факторів екологічної та політичної ком-
понент. Правова, політична, технологічна та 
економічна компоненти зовнішнього серед-
овища через дію факторів, які їх відобража-
ють, є відносно нестабільними щодо розви-
тку ВГТП. Відносно стабільною є екологічна, 
етична та соціально-демографічна компо-

ненти. Впродовж наступних трьох-п’яти років 
варто очікувати на відносно нестабільне 
середовище функціонування ВГТП, зокрема 
з боку факторів правової та технологічної 
компонент.

Висновки з цього дослідження. На під-
ставі проведених досліджень можна стверджу-
вати, що розгляд нестабільності зовнішнього 
середовища на основі чотирьох критеріїв дав 
змогу комплексно підійти до визначення рівня 
нестабільності та всебічно оцінити джерела 
формування нестабільності з боку дії факто-
рів. Окрім того, оцінювання нестабільності в 
розрізі компонент зовнішнього середовища 
дає можливість ідентифікувати конкретні фак-
тори, які несуть загрозу з точки зору неперед-
бачуваності їх змін. Зокрема, зауважимо, що 
розробка та економічний видобуток сланце-
вого газу, розробка технологій видобутку газо-
вих кристалів із морського дна, геополітична 
ситуація, необхідність збереження вичерп-
них вуглеводнів, розробка альтернативних 
та відновних джерел енергії, застосування 
нових технологій транспортування газу зна-
чно змінили геополітичні умови функціону-
вання суб’єктів ринку газу загалом та України 
зокрема, викликали зміни у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі функціонування 
ВГТП. На сьогодні загострились проблеми, які 
донедавна залишались поза увагою науковців 
та виробників: зниження всіх статей витрат 
на транспортування газу, інтенсифікація роз-
відки та розробки покладів вуглеводнів в 
Україні, напрями та послідовність модерніза-
ції об’єктів газотранспортної системи, застосу-
вання сучасних методів управління розвитком 
газотранспортних підприємств і т. д.
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Статтю присвячено актуальним питанням формування інформаційно-аналітичного інструментарію оцінки 
ринкових можливостей підприємства. Визначено основні критерії, за якими оцінюється підприємство на між-
народних ринках, дотримуючись яких підприємство забезпечить конкурентоспроможність та ефективність 
діяльності.

Ключові слова: ринок, конкурентоспроможність, критерії, забезпечення, оцінка, можливості, інструмен-
тарій.

Москаленко Н.О., Зосимова А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ 
ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Статья посвящена актуальным вопросам формирования информационно-аналитического инструмента-
рия оценки рыночных возможностей предприятия. Определены основные критерии, по которым оценивается 
предприятие на международных рынках, следуя которым предприятие обеспечит конкурентоспособность и 
эффективность деятельности.
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Moskalenko N.O., Zosimova A.V. APPLICATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSMENT OF 
MARKET POSITIONS OF THE ENTERPRISE AND BUSINESS DEVELOPMENTOPPORTUNITIES

The article is devoted to topical issues the formation of information and analytical tools assess the market 
opportunities of the enterprise. The basic criteria by which to assess the company on the international markets, 
following which the company will ensure the competitiveness and efficiency.

Keywords: market, competitive criteria, provision, assessment, opportunities, tools.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан економіки країни 
характеризується сповільненням темпів зрос-
тання та зниженням стратегічної активності 
підприємств. Унаслідок цього збільшилася 
кількість кризових факторів, що суттєво впли-
нули на економічний розвиток країни. Неста-
більність політичної ситуації, недосконалість 
законодавства, економічні труднощі в дер-
жаві зумовили значне сповільнення динаміки 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
національних підприємств. Проте державна 
політика у сфері зовнішньої економіки все ж 
налаштована на стимулювання експортної 
діяльності суб’єктів господарської діяльності 
пріоритетних галузей національного вироб-
ництва. За даними Державної служби ста-
тистики України [16], за 2015 р. було експор-

товано: недорогоцінних металів та виробів із 
них на суму 9 472 697,2 тис. дол. США, що у 
структурі експорту складає 24,8% (за 2014 р. – 
15 229 006,2 тис. дол. США; 28,3%; 1-е місце); 
продуктів рослинного походження – на суму 
7 972 170,3 тис. дол. США, що у загаль-
ній структурі експорту дорівнює 20,9% (за 
2014р. – 8 736 139,2 тис. дол. США; 16,2%; 
2-ге місце); машин, обладнання та меха-
нізмів, електротехнічного обладнання – на 
суму 3 943 803,2 тис. дол. США, що дорівнює 
10,3% від загальної структури експорту това-
рів (за 2014 р. – 5 657 205,1 тис. дол. США; 
10,2%; 4-те місце); жирів та олії тваринного 
або рослинного походження експортовано на 
суму 3 299 876,3 тис. дол. США, у структурі 
експорту 8,7% (за 2014 р. – 3 822 031,8 тис. 
дол. США; 7,1%; 5-те місце). Отже, серед прі-
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оритетних галузей знаходиться машинобуду-
вання, що у структурі загального експорту в 
2015 р. займає третє місце. Незважаючи на 
те що в 2015 р. продукція машинобудування у 
структурі експорту посіла третє місце замість 
четвертого в 2014 р., загальний обсяг екс-
порту знизився на 1 713 401,9 тис. дол. США. 
Гострота проблеми характеризується також 
втратою російського ринку як одного з найбіль-
ших за обсягами експорту та імпорту продукції 
машинобудування, що було однією з причин 
зниження обсягів експорту продукції машино-
будування. Таким чином, можна побачити, що 
експортна активність українських підприємств 
як загалом, так і підприємств машинобудівної 
галузі зокрема суттєво знизилася, тому стиму-
лювання переорієнтації підприємств машино-
будування на інші міжнародні ринки потребує 
формування якісно нового інформаційно-ана-
літичного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання інформаційного та аналітич-
ного забезпечення діяльності підприємства 
висвітлюються в роботах таких вітчизняних 
учених, як Лепейко Т.І. та Мазоренко О.В. [7], 
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С. [13]. Різні аспекти 
інвестиційної привабливості підприємства 
досліджували Бланк І.А. [5], Ястремська О.М. 
[6], Батанова Т.В. [13]. Різними аспектами 
зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства на рівнях економіки займалися такі вчені, 
як Машталір Я.П. [8], яка розглядала ефек-
тивність зовнішньоекономічної діяльності; 
Тищук Т.А., Покришка Д.С. та ін. [9], які розкри-
вали основні ознаки, за якими розглядаються 
підприємства, що здійснюють зовнішньоеко-
номічну діяльність; Кизим М.О., Олійник А.Д. 
та ін. [10], які розглядали основні загрози 
зовнішньоекономічній діяльності; Бала В.В. 
[11], який досліджував практичні аспекти 
управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємств машинобудування.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У своїх наукових пра-
цях [2; 5; 7; 13] автори наголошують на необ-
хідності формування інвестиційного клімату, 
підвищенні конкурентоспроможності та ефек-
тивності національних підприємств. Забезпе-
чення підприємства конкурентними позиціями 
на міжнародному ринку є завданням інфор-
маційно-аналітичного інструментарію. Тобто 
необхідно виявити, яким критеріям повинно 
відповідати підприємство, щоб забезпечувати 
конкурентні позиції на міжнародних ринках. 
Незважаючи на важливі теоретичні та прак-
тичні досягнення науковців, все ж не було 

розроблено єдиного інформаційного інстру-
ментарію та аналітичного забезпечення для 
підвищення конкурентоспроможності, інвес-
тиційної привабливості підприємства, оцінки 
можливості розвитку та покращання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування інфор-
маційно-аналітичного інструментарію зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виходячи з аналізу літературних 
джерел [1–3; 7; 11], було виявлено, що інфор-
маційно-аналітичне забезпечення зовнішньо-
економічної діяльності підприємства є одним 
із важливих інструментів виходу на міжна-
родний ринок, який повинен забезпечувати 
достатній рівень інвестиційної привабливості 
та достатньої спроможності підприємств до 
конкуренції, надійності його як партнера в 
процесі управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства. 

За даними рейтингу 2014 р. журналу 
«Forbes Україна» «Топ-25 експортерів України: 
ренкінгForbes» [18], до найбільших експорте-
рів увійшло ПАТ «Мотор Січ», що є найбіль-
шим експортером турбореактивних та турбо-
гвинтових двигунів в Україні. Підприємство за 
2014 р. експортувало продукції в сумі близько 
389,16 млн. дол. США та посіло 11-те місце у 
загальному рейтингу. Проте переважну біль-
шість експортерів у 2014 р. складали підпри-
ємства металургійної галузі. 

За даними «Топ-25 імпортерів України: 
ренкінгForbes» [19], у 2014 р. найбільшу кіль-
кість імпортерів складали компанії нафтога-
зової галузі. Одним із найбільших представ-
ників машинобудівної галузі у рейтингу стала 
компанія «Тойота-Україна», яка імпортувала 
близько 200,49 млн. дол. США та посіла  
12-те місце. При цьому ПАТ «Мотор Січ» 
посіло 25-те місце у рейтингу, імпортуючи 
з-за кордону 124,93 млн. дол. США продукції 
машинобудування.

Як відомо, в Україні ще з середини 2009 р. 
почали розробку Національного інновацій-
ного кластера «Нові машини» з метою підви-
щення рівня конкурентоспроможності та стій-
кості підприємств. До того ж підприємствам, 
що входять до кластеру, відкривається низка 
переваг: доступ до експертів, інформація 
щодо різних сторін діяльності, покращання 
продуктивності та доступ до капіталовкла-
день, можливість об’єднання підприємств для 
здійснення закупівлі сировини (за нижчими 
цінами) та, найголовніше, можливість встанов-
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лення контакту з аналогічними закордонними 
підприємствами. У Харківській області також 
був започаткований машинобудівний кластер. 
Головними складовими кластерної структури 
є такі кластери: авіаційний, космічної сфери, 
енергомашинобудівний (ОАО «Турбоатом», 
ОАО «Турбогаз», ХЦКБ «Энергопрогресс», 
НТП «Котлоэнергопром»), фармацевтичний, 
нанобіотехнологій, охорони здоров’я, броне-
техніки, с/г машинобудування.

Для визначення головних критеріїв, за 
якими оцінюється підприємство на міжнарод-
них ринках, звернулися до міжнародних баз 
даних, міжнародних та національних рейтин-
гів та статистичних даних. 

Говорячи про параметри оцінки конкуренто-
спроможності країни та регіону, підприємства 
було проаналізовано закордонні та вітчиз-
няні рейтинги [12; 14; 15]. Головні критерії, 
які висуваються до конкурентоспроможності 
регіонів та країн за національним рейтингом 
конкурентоспроможності регіонів (Індекс кон-
курентоспроможності регіонів України), що 
складений на основі міжнародного рейтингу 
конкурентоспроможності держав (Індексу 
глобальної конкурентоспроможності), є такі: 
якість інституцій, інфраструктура, макро-
економічне середовище регіону, охорона 
здоров’я та початкова освіта, вища освіта та 
професійна підготовка, ефективність ринку 
товарів та праці, рівень розвитку фінансового 
ринку, технологічна готовність, розмір вну-
трішнього ринку, рівень розвитку бізнесу, інно-
вації. Тобто за цими параметрами оцінюється 
конкурентоспроможність держави в цілому, а 
також конкурентоспроможність окремих регіо-
нів усередині держави. Серед груп показників, 
що характеризують конкурентоспроможність, 
є такі, що характеризують рівень розвитку 
регіону загалом, та показники, що характери-
зують підприємства як конкурентоспроможні. 
До таких груп показників відносяться показ-
ники рівня розвитку бізнесу.

Говорячи про критерії для виходу підприєм-
ства на міжнародний ринок, можна виділити 
його економічну привабливість, тобто мож-
ливості на міжнародному ринку підприємства 
повинні включати такі головні елементи:

1) конкурентоспроможність або його затре-
буваність на міжнародному ринку;

2) інвестиційна привабливість;
3) надійність як партнера.
Економічна привабливість підприємства на 

міжнародному ринку характеризується його 
спроможністю до такого поєднання наявних 
у нього ресурсів, які забезпечували б йому 

конкурентні переваги перед іншими закордон-
ними товаровиробниками. Якщо розглядати 
національну галузь машинобудування, яка, 
за даними Державного комітету статистики, 
останніми роками втратила об’єми експорту 
своєї продукції, то вкрай важливо виявити 
принципову схему забезпечення конкуренто-
спроможності підприємств.

Однією з головних проблем в Україні є ство-
рення привабливого інвестиційного клімату, 
для того щоб національні підприємства мали 
можливість залучати інвестиції у виробни-
цтво. Це є головною проблемою залучення як 
іноземних, так і вітчизняних інвестицій. Інвес-
тори мають досить низький рівень захисту, 
який повинен забезпечуватися суттєвою зако-
нодавчою базою.

Щодо основних факторів, за якими оціню-
ється надійність партнерів, то можна виділити 
такі, що є основними загрозами і надходять 
від постачальників. Серед них – ситуації, які 
пов’язані з ризиком відмови від постачання 
продукції вже після укладення договору через 
причини, що не були оговорені в контракті; 
ситуації, коли порушуються строки надхо-
дження продукції до замовника або продукція 
є низької або невідповідної якості. Крім того, 
проблемними факторами є збільшення ціни 
на товар чи плутанина в замовленнях, унаслі-
док чого покупець отримує не потрібний йому 
товар, а також суттєвий ризик, що притаман-
ний національній економіці, банкрутство під-
приємства, що постачає продукцію, фальси-
фікація документів [1; 8; 11; 13].

Виходячи з виділених складових, насампе-
ред необхідно дослідити міжнародний досвід 
із визначення конкурентоспроможності на 
всіх рівнях: держави, регіону та підприємства. 
З метою дослідження було вивчено голо-
вні складові Індексу глобальної конкуренто-
спроможності (Global Competitiveness Index, 
GCI), Індексу конкурентоспроможності біз-
несу (Business Competitiveness Index, BCI) – 
опитування, що проводяться Всесвітнім 
економічним форумом з 2004 р., та рейтинг 
«Ведення бізнесу: оцінка якості та ефектив-
ності регулювання», результати якого щорічно 
публікуються Групою Всесвітнього банку, 
що проводить перевірку норм, які сприяють 
розширенню підприємницької діяльності та 
захисту прав власності, а також Індекс кон-
курентоспроможності регіонів України, що 
щорічно публікується у Звіті про конкуренто-
спроможність регіонів України, який готують 
експерти Фонду «Ефективне управління». 

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
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та конкурентоспроможності бізнесу є достат-
ньо важливими, бо це є найбільш глобальне 
дослідження з виділення рейтингу країн за 
легкістю ведення бізнесу та конкурентоспро-
можністю кожної країни загалом. До них при-
слухаються, тому що вони мають найбільш 
повну базу показників конкурентоспромож-
ності за різним країнам світу. Дослідження 
базуються на загальнодоступній статистич-
ній інформації та опитуванні експертів, якими 
виступають керівники компаній (Індекс гло-
бальної конкурентоспроможності, Індекс кон-
курентоспроможності бізнесу, індекс ведення 
бізнесу Doing Business). Індекс глобальної 
конкурентоспроможності проводиться Всес-
вітнім економічним форумом разом із мере-
жею партнерських організацій та провідних 
дослідницьких інститутів із країн світу, які в 
ньому аналізуються. Індекс конкурентоспро-
можності регіонів України розраховується на 
основі методології, яка покладена в основу 
розрахунку Індексу глобальної конкурен-
тоспроможності Всесвітнього економічного 
форуму. Таким чином, ці індекси є найбільш 
широкими дослідженнями серед можливих у 
масштабах країни та світу.

За оцінками минулих років, відповідно до 
Індексу конкурентоспроможності регіонів, у 
2013 р. Харківська область посіла друге місце 
в Україні після Києва. На сьогодні це останні 
дані, з огляду на ситуацію, що склалася в 
Україні на протязі 2014–2015 рр. Але з того 
часу незмінними є певні перепони, які заважа-
ють веденню бізнесу. Найбільшою перепоною 
для ведення бізнесу в Харківському регіоні є 
нестабільність державної політики – 21,2%, 
тоді як середнє значення по регіону склало 
16,9% опитуваних. На другому місці –подат-
кова політика (14,8% опитуваних), яка не є 
такою, що стимулює ведення та розвиток біз-
несу. Третє місце з перешкод зайняла корупція 
на всіх рівнях управління – 11,4% від загальної 
кількості опитуваних, проте найбільш загроз-
ливою є саме корупція серед управлінського 
апарату підприємств та регіону. Також ваго-
мий внесок у перешкоджанні веденню бізнесу 
(11,4% респондентів) зробила неефективність 
державного апарату управління та дозвільної 
системи.

Дослідивши методику розрахунку глобаль-
них та регіональних національних індексів та, 
головне, їх складові, було виділено головні 
фактори, які найбільш концентровано роз-
кривають конкурентоспроможність країни, 
регіону і підприємства. Складові були обрані 
серед таких, що є основою інноваційно орієн-

тованої економіки. Вони входять до складової 
розвитку бізнесу при розрахунку індексу кон-
курентоспроможності регіонів. 

У зв’язку з підвищенням рівня конкуренції 
на міжнародних ринках необхідно досліджу-
вати процеси в бізнесі, що, своєю чергою, 
потребують інноваційного підходу. Інновації 
повинні впроваджуватися не лише в технічній 
сфері виробництва, а й у сфері бізнес-пла-
нування. Виходячи з наповнення складової 
рейтингу конкурентоспроможності регіонів 
України, можна виділити ті показники, що най-
більше, на думку авторів, забезпечують кон-
курентоспроможність для машинобудівного 
підприємства, це:

1) конкурентні переваги;
2) широта ланцюга доданої вартості;
3) контроль міжнародної дистрибуції (мар-

кетинг і збут);
4) рівень розвитку виробничих процесів;
5) рівень маркетингу;
6) готовність делегувати повноваження.
Так, конкуренті переваги, якими оперує під-

приємство, мають дослідитися з позиції того, 
яка саме природа їх досягнення. Оцінюється, 
за рахунок чого підприємство їх отримало, чи 
це низька вартість продукції, чи унікальність 
продуктів та виробничих процесів. Найкра-
щою конкурентною перевагою, яка є більш 
значимою у стратегічному плані, є саме уні-
кальність продукції та виробничих процесів. 
Значення цього показника за оцінками 2013 р. 
у Харківському регіоні склало 3,72 бали. 
Порівнюючи із середнім значенням по регі-
ону (3,51 бали), бачимо, що значення вище на 
0,21 бали. Значення кращого регіону – у Сум-
ській області – 3,99 бали. Харківський регіон є 
досить прогресивним та інноваційним. Тобто 
конкурентні переваги досягаються за раху-
нок кращої технології, яка є інноваційною та 
більш ефективною, що дає змогу виробляти 
унікальну та більш якісну продукцію з нижчою 
собівартістю, ніж у конкурентів.

При вивченні широти ланцюга доданої вар-
тості досліджуються компанії-експортери та 
наскільки вони охоплюють етапи створення 
вартості. Показники Харківської області за 
цим показником склали 4,17 бали, це на 
0,74 бали більше, ніж середній показник по 
регіонам України за 2013 р., та є найкращим 
показником серед регіонів України в 2013 р. 
Високе значення цього показника вказує на 
те, що підприємства регіону займаються не 
лише видобутком сировини та її реаліза-
цією, чи самостійно виробляють продукцію, 
розробляють нову, а також просувають її на 
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міжнародний ринок, самостійно здійснюють 
маркетингову та логістичну діяльність та піс-
ляпродажне обслуговування. Це зумовлює 
достатньо високе значення наступного показ-
ника у складовій розвитку бізнесу «маркетинг 
і збут».

Маркетинг і збут підприємства характе-
ризується показником, який у рівні розвитку 
бізнесу називається «контроль міжнародної 
дистрибуції». Коли підприємство виробляє 
продукцію для її експорту, постає питання про 
те, яким чином експортувати цю продукцію. 
Традиційно є два шляхи експорту – самостійно 
та через посередників. Саме цей показник ука-
зує на спроможність підприємства самостійно 
доставити продукцію до замовника, бо це 
певним чином впливає на надійність підпри-
ємства як партнера, що підвищує конкурен-
тоспроможність таких підприємств. Значення 
цього показника в Харківському регіоні дорів-
нювало 4,77 бали, що на 0,14 бали більше, 
ніж середній показник по регіонах України за 
2013 р., та на 0,37 бали менше, ніж у Сум-
ському регіоні, який вважався кращим за цим 
показником у 2013 р.

Наступний показник – рівень розвитку 
виробничих процесів. Він характеризує рівень 
відповідності виробничих процесів сучас-
ним вимогам, що висуваються до техноло-
гій виробництва. Показник указує на те, чи 
переважають трудомісткі методи і виробничі 
технології попереднього покоління, чи підпри-
ємство використовує найновіші у світі, най-
більш ефективні виробничі технології. У Хар-
ківському регіоні він дорівнював 3,67 бали, 
що більше на 0,24 бали, ніж середній показ-
ник по регіонах України, та в загальному рей-
тингу з 27 регіонів України займав п’яте місце. 
Це також характеризує Харківський регіон як 
такий, що має середню потенційну базу для 
підвищення конкурентоспроможності, тобто 
не досить активно використовуються інно-
ваційні технології. Однією з причин цього 
може бути саме те, що виробничо-переробна 
галузь Харківського регіону переважно пред-
ставлена підприємствами машинобудування, 
оновлення технологій на яких є досить затрат-
ним та фінансово містким заходом,та вимагає 
залучення додаткових інвестицій.

Показник рівня маркетингу характеризує, 
наскільки підприємства регіону використо-
вують маркетингові прийоми та методи про-
сування продукції. Головним критерієм при 
оцінці також є рівень використання новітніх 
методів, прийомів та підходів до просування 

продукції підприємства. Цей показник по Хар-
ківському регіону дорівнював 4,35 бали, що на 
0,27 бали вище за середній показник по регі-
онах України за 2013 р., та займав четверте 
місце у рейтингу, але при цьому на 0,31 бали 
нижчий за значення найкращого регіону 
(Донецька область). Цей показник характе-
ризує достатній рівень Харківського регіону 
з використання нових прийомів та методів 
маркетингу для просування продукції, проте 
порівняно зі світовим рівнем цього недостат-
ньо, тобто необхідне стимулювання підпри-
ємств до використання новітніх прийомів та 
активізації вивчення закордонного досвіду.

Ще одним важливим показником, необ-
хідним для забезпечення підвищення конку-
рентоспроможності підприємств Харківського 
регіону, є готовність керівників делегувати свої 
повноваження. Цей показник характеризує 
відкритість системи управління до передачі 
деяких рішень з управління підприємством 
на керівників нижчої ланки. Цей показник по 
Харківському регіону складав 3,72 бали, що 
на 0,11 бали нижче за середній показник по 
регіонах України за 2013 р., та займав восьме 
місце у загальному рейтингу по цьому показ-
нику. Найкращий рівень готовності делегувати 
повноваження – у Сумському регіоні, який був 
оцінений у 3,98 бали, проте порівняно зі сві-
товим рівнем це не досить високий показник. 
Харківський регіон характеризується серед-
нім рівнем готовності до делегування повно-
важень з управління підприємством чи деяких 
процесів на підприємстві.

Висновки з цього дослідження. За сучас-
них умов підвищеної конкуренції та вимог 
до товаровиробників важливою перевагою є 
володіння знаннями з питань швидкої адап-
тації на міжнародному ринку. Серед головних 
критеріїв, за якими підприємство оцінюється 
як надійний конкурентоспроможний партнер, 
–природа конкурентної переваги, ширина 
ланцюжка доданої вартості, контроль міжна-
родної дистрибуції, рівень розвитку виробни-
чих процесів, рівень маркетингу, готовність 
делегувати повноваження. Дані показники – 
головні критерії, за якими насамперед оці-
нюється підприємство, що виходить зі своєю 
продукцією на міжнародний ринок. Наведені 
та узагальнені у статті оцінки, інструмента-
рій є підґрунтям для формування відповід-
ної інформаційної основи для моніторингу 
виконання вимог та стандартів міжнародного 
ринку до ринкових можливостей машинобу-
дівних підприємств.
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Стаття присвячена інтелектуальному капіталу та методичному підходу його оцінки. У статті визначено 
сутність понять «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальний потенціал», досліджено еволюцію структури 
інтелектуального капіталу, яка відбувалася протягом останніх років. Виділено етапи, яких варто дотримувати-
ся при формуванні стратегії розвитку інтелектуального капіталу. Досліджено основні підходи оцінки інтелек-
туального капіталу підприємства.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, потенціал, розвиток, методичний інструментарій, оцінка.

Ковтуненко Ю.В., Каверина С.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ГО КАПИТАЛА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена интеллектуальному капиталу и методическим подходом его оценки. В статье опред-
елена сущность понятий «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальный потенциал», исследована 
эволюция структуры интеллектуального капитала, которая проходила в течение последних лет. Выделены 
этапы, которых следует придерживаться при формировании стратегии развития интеллектуального капита-
ла. Исследованы основные подходы оценки интеллектуального капитала предприятия.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, потенциал, развитие, методический инструментарий, 
оценка.

Kovtunenko Y.V., Kavierina S.U. METHODOLOGICAL TOOLS ASSESS THE INTELLECTUAL CAPITAL OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT COMPANY

The article is devoted to intellectual capital and methodical approach to its valuation. In the article the essence 
of the concepts of «intellectual capital» and «intellectual capacity» was defined, the evolution of the structure of 
intellectual capital that was held for years was investigated. The steps that should follow in the development strategy 
of intellectual capital were highlighted. The basic approaches to assess the intellectual capital of the company were 
investigated.

Keywords: intellectual capital, capacity development, methodological tools, evaluation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На підприємствах велика частка 
уваги приділяється вивченню та управлінню 
певними формами праці, товару, який реалізу-
ється підприємством безпосередньо в матері-
альній формі, а якщо торкнутися стратегічного 
управління, то воно зводиться до довгостро-
кового планування фінансово-економічного 
розвитку підприємств, не кажучи про те, що 
капітал оцінюють, спираючись лише на його 
фінансово-матеріальну складову. Однак забу-
вається, що у сучасних умовах збільшується 
роль абстрактної форми праці у вартості 
товару, іншими словами кажучи «інтелекту-
альний капітал». У сучасних умовах процеси 
господарювання на підприємствах набувають 
нового вигляду, їх управління змінюється, інте-

лектуалізація стає головним напрямом, в якій 
значним фактором виступає інтелектуальний 
капітал. Нині ефективність та стан системи, 
яка міститься на підприємстві, з управління 
інтелектуальним капіталом визначає конку-
рентоспроможність позиції та перспективи 
розвитку підприємства, також завдяки добре 
налагодженої системи управління інтелек-
туальним капіталом підприємства в змозі 
реагувати на поточну ринкову ситуацію. Про-
цес перетворення наявних інтелектуальних 
ресурсів в інтелектуальний капітал, а також 
результативне управління ними, сприяє при-
скоренню процесу виробництва, а також дає 
змогу поширювати наявний досвід, а передача 
знань в середині підприємств дає імпульс для 
його інноваційної діяльності. Тому важливо 



287

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

вірно оцінити вартість інтелектуального капі-
талу, це допоможе максимально ефективно 
розробити основні засади управління ним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В економічній літературі таки види капі-
талу як людській, промисловий, позиковий, 
основний і оборотний висвітлюються широко, 
однака мало уваги приділяється інтелекту-
альному капіталу, він у сучасній економіці є 
недостатньо вивченою в теоретичному плані 
категорією. Теоретичні аспекти досліджень 
інтелектуального капіталу міститься у пра-
цях таких дослідників, як Е. Брукінг, С.І. Гри-
цуленко, В.Л. Іноземців, В.О. Кузьмінський, 
Томас А. Стюарт, А.А. Чухно та ін. А такі вчені, 
як В.Г. Орищенко, М.А. Бендиков, У. Букович, 
Н. Бонтис та ін., у своїх працях висвітлювали 
тему оцінки інтелектуального капіталу, однак 
однозначного підходу до оцінки інтелектуаль-
ного капіталу не визначено. Незважаючи на 
те, що праці цих авторів є вагомими, та вони 
значно вплинули на формування основи нау-
кових уявлень стосовно інтелектуального капі-
талу, тема методичний інструментарій оцінки 
інтелектуального капіталу інноваційного роз-
витку підприємства залишається мало дослі-

джуваною, бо увага сучасних авторів привер-
нута більше до формування та розвитку саме 
людського капіталу, а оцінка інтелектуального 
капіталу потребує однозначного підходу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Роль інтелектуального 
капіталу у забезпеченні конкурентоспромож-
ності весь час зростає, це обумовлює необ-
хідність підприємств оцінювати цей вид капі-
талу. Саме зростання різниці між ринковою та 
балансовою вартістю підприємства спричи-
нило проблему вимірювання інтелектуального 
капіталу. Ще у другій половині ХХ ст. різниця 
стала відчутною, але і нині пошук найточні-
ших методів оцінювання інтелектуального 
капіталу, як частини ринкової вартості підпри-
ємства є актуальним. Тобто, незважаючи на 
всі наявні напрацювання, ця тема потребує 
вивчення.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження наявних теоретич-
них підходів до визначення такої катего-
рії, як «інтелектуальний капітал», а також 
роз’яснення відмінності від «інтелектуаль-
ного потенціалу». Розгляд підходів до струк-
тури категорії, та дослідження наявних осно-

Таблиця 1
Підходи до визначення категорії «інтелектуальний капітал» у літературі 

Автор Визначення

Е. Брукінг [4] 
Інтелектуальний капітал – це термін для позначення нематеріальних 
активів, без яких компанія тепер не може існувати та включає ринкові, 
людські, інфраструктурні активи й інтелектуальну власність.

С.І. Грицуленко [5]

Інтелектуальний капітал – це виробничо-соціальний комплекс таких 
елементів як: людський капітал, інфокомунікаційний капітал, управлін-
ський капітал, інтелектуальна власність, клієнтський капітал, що забез-
печує на новому, більш досконалому професійному і технічному рівнях 
виробництво продуктів і послуг, здатних конкурувати на відповідному 
ринку (знань, ідей, товарів, послуг).

В.Л. Іноземців [6]
Інтелектуальний капітал являє собою щось на зразок «колективного 
мозку», що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інте-
лектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну 
структуру, інформаційні мережі й імідж фірми

В.О. Кузьмінський 
[7]

Інтелектуальний капітал – це система відносин економічних суб’єктів 
щодо раціонального, стійкого його відтворення на основі прогресив-
ного розвитку науки для виробництва конкурентних товарів і послуг, 
підвищення рівня життя, розв’язання проблем нерівномірності світо-
вого і регіонального розвитку на основі персоніфікованих економічних 
інтересів суб’єктів

Томас А. Стюарт [8]
Інтелектуальний капітал – це невидимі активи, знання, базисна ком-
петенція, стратегічні активи, базисні можливості, невловимі ресурси, 
організаційна пам’ять

А.А. Чухно [9] 

Інтелектуальний капітал – це капітал, що акумулює наукові та про-
фесійно-технічні знання працівників, поєднує інтелектуальну працю та 
інтелектуальну власність, нагромаджений досвід, спілкування, орга-
нізаційну структуру, інформаційні мережі, тобто все те, що визначає 
імідж фірми та зміст її бізнесу

Джерело: складено автором
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вних підходів до оцінки інтелектуального 
капіталу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Теорія інтелектуального капіталу 
виникла недавно і нині перебуває у фазі 
свого становлення. Але треба зазначити, 
що в Україні не розроблено закону чи поло-
ження, за допомогою якого б здійснювалося 
регулювання інтелектуального капіталу, 
використання творчих та професійних зді-
бностей співробітників на підприємстві не 
регулюються, а єдина форма звітності вико-
ристання інтелектуального капіталу на під-
приємстві відсутня. Конституція України є 
основним законом, який охороняє інтелек-
туальну діяльність в Україні. Згідно із ст. 41 
Конституції України кожна людина має право 
володіти, користуватися й розпоряджатися 
результатом своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності [1]. А такі документи, як у П(С) БО 
8 [2] та Податковий кодекс [3], регламенту-
ють загальний порядок операцій із немате-
ріальними активами, до яких віднесено інте-
лектуальний капітал.

В економічній літературі можна знайти такі 
визначення категорії «інтелектуальний капі-
тал» (табл. 1).

На наш погляд, саме вдале визначення 
«інтелектуального капіталу» належить 
А.А. Чухно. Він представляє його через капі-
тал, замість того, щоб представляти його 
через структуру, як це зробив С.І. Грицуленко. 
Зазначимо, що не існує єдиної точки зору сто-
совно структури інтелектуального капіталу, 
вона весь час еволюціонує (табл. 2). Також 
А.А. Чухно, представляючи через капітал, 
визначає його на мікрорівні, тобто це виклю-
чає його застосування як загально економічну 
категорію.

У вітчизняній літературі часто зустрічається 
таке поняття, як «інтелектуальний потенціал», 
але варто зазначити, що «інтелектуальний 
потенціал» і інтелектуальний капітал не одне 
й те саме, ці поняття треба відрізняти. Інте-
лектуальний потенціал, це складова інтелек-
туального капіталу.

На думку В. Орищенко, «інтелектуальний 
потенціал – це духовно-освітянський стан 

Таблиця 2
Еволюція підходів до трактування сутності й структури  

категорії інтелектуального капіталу 
Автор Рік Структура

Інтелектуальний капітал

К-Е Свейбі 1989 Зовнішня структура Внутрішня структура Індивідуальна компе-
тентність

Т. Стюарт 1990 Споживчий капітал Структурний капітал Людський капітал
Д. Едвінсон, 
М. Мелоун 1991 Структурний капітал Людський капітал

Х. Сент-Онж 1993 Клієнтський капітал Структурний капітал Людський капітал

Е. Брукінг 1996
Соці-

альний 
капітал

Інтелек-
туальна 

власність
Інфраструктурні 

активи Людський капітал

М. Армстронг 2002 Соціальний капітал Організаційний 
капітал Людський капітал

О. Кендюхов 2002
Клієнт-
ський 

капітал
Марочний 

капітал
Техніко технологічний 

капітал

Інфра-
струк-
турний 
капітал 

Персоні-
фікований 

капітал

Ю.Х. Даум 2002 Клієнтський капітал Партнерський капітал
Струк-
турний 
капітал

Людський 
капітал

В. Баранчеєв 2007
Соці-

альний 
капітал

Інно-
ваційні 
активи

Активи 
корпора-
тивної і 

інновацій-
ної куль-

тури

Органі-
заційно- 
управ-
лінські 
активи

Стра-
тегічні 
активи

Людський 
капітал

О. Колот 2007 Капітал взаємодії з 
інститутами ринку Капітал установи Людський капітал

Джерело: [10; 19]



289

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

нації, що забезпечує здатність народу до 
виконання актуальних суспільно-економічних 
завдань, створення необхідних умов всебіч-
ного розвитку молодого покоління на базі най-
вищих духовних цінностей нації» [11].

В. Прошак дає таке визначення інтелек-
туальному потенціалу – це сукупність знань, 
умінь і творчих обдарувань індивідів, їхній 
освітньо-кваліфікаційний рівень, які дають 
змогу засвоювати набуті та творити нові зна-
ння, тобто це здебільшого можливості, якими 
володіє особа [12]. Тільки під час реалізації 
інтелектуального потенціалу інтелектуальні 
ресурси підприємства перетворюються у капі-
тал. Саме інтелектуальні ресурси разом із 

фінансовими, які їх формують та перебувають 
у розпорядженні підприємства, є основою для 
формування інтелектуального потенціалу під-
приємства. Підприємство може збільшити свою 
ринкову вартість та досягнути значного еконо-
мічного ефекту, за рахунок вкладання коштів у 
програми розвитку персоналу та нематеріальні 
активи, тобто в інтелектуальну власність.

Отже, процес генерації нових знань, є 
основою для формування інтелектуального 
капіталу. Ефективне використання інтелекту-
альної діяльності людей відкриває нові мож-
ливості для інноваційного розвитку, що у свою 
чергу впливає на підвищення конкуренто-
спроможності підприємства. Тому треба ство-

Таблиця 3
Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства

Метод (методика) Вид методу Сутність методу (методики)

«Дослідник вартості» 
[14] 

Методи прямого 
вимірювання

Метод фінансового обліку, що підраховує й 
розподіляє вартість інтелектуального капі-
талу за його складовими 

Метод ринкової 
капіталізації [15] 

Методи ринкової 
капіталізації

Метод заснований на оцінці перевищення 
ринкової вартості компанії над її бухгалтер-
ською вартістю, що формується за рахунок 
використання інтелектуальних активів 

Модель Б. Лева «Value 
Chain Blueprint» [16] Методичні підходи

Побудована на оцінці здібності підприєм-
ства до інновацій. Для оцінки виокремлю-
ють дев’ять груп показників, такі як: нако-
пичені, придбані здібності, ділова мережа, 
інтелектуальна власність, технологічна 
можливість реалізації інновацій, перспек-
тиви зростання компанії тощо 

Методика Хаусела-
Канівського для 
оцінки вартості 
організаційного 
капіталу компанії [15] 

Методи визначення 
ефекту від 
використання 
компонентів

В основу методики покладено визначення 
ефективності використання нематеріальних 
інтелектуальних активів компанії з метою 
власного самовдосконалення та самоорга-
нізації 

«Skandia Navigator» 
[17] Матричні методи

Застосування матриці для оцінки інтелекту-
ального капіталу, яка побудована на основі 
використання 73 показників і має вигляд 
комп’ютерної програми. Дозволяє про-
стежити як людський капітал у взаємодії зі 
споживчим капіталом, внутрішніми проце-
сами й здатностями компанії до інновацій, 
створює фінансову цінність компанії 

Метод вартісного 
ланцюжка [14] Матричні методи

Побудова матриці нефінансових показни-
ків, згрупованих за етапами інноваційної 
діяльності 

Метод IVM (усеосяжної 
оцінки) [14] Інтегральні методи

Використовує ієрархію зважених індикато-
рів, які комбінуються між собою для віднос-
ної оцінки інтелектуального капіталу

Методика 
консалтингової 
фірми Ernst & Young 
«Measures that Matter» 
[18] 

Методичні підходи

Методика заснована на детальному дослі-
дженні восьми чинників, що знаходяться в 
зоні пильної уваги інвесторів на фондовому 
ринку й впливають на вартість інтелекту-
ального капіталу. Ці чинники, у свою чергу, 
розгортаються в 39 детальніших показників, 
які й оцінюються
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рювати систему управляння інтелектуальним 
капіталом підприємства опираючись на під-
ходи до формування, використання, транс-
формації знань.

На нашу думку треба додержуватися нижче 
приведених етапів при формуванні стратегії 
розвитку інтелектуального капіталу:

– на першому етапі аналізується ринок, 
тобто відбувається процес сегментації та 
оцінки місткості ринку і його частин, аналізу-
ється динаміка ринку. Також до цього етапу 
включається аналіз конкуренції;

– на другому етапі вже аналізується вну-
трішнє середовище підприємства;

– на третьому етапі відбувається процес 
формування альтернативних стратегій розви-
тку інтелектуального капіталу підприємства та 
подальший вибір найбільш підходящих; 

– на четвертому етапі відбувається оцінка 
вартості інтелектуального капіталу;

– на п’ятому, заключному етапі, реалізову-
ється обрана стратегія.

На наш погляд, треба детальніше розди-
витися існуючи види оцінки вартості інтелек-
туального капіталу, бо головна мета оцінки – 
забезпечення стійкого розвитку підприємства. 
Оцінка вартості інтелектуального капіталу в 
нестабільному зовнішнім середовищі допо-
магає формувати довгострокову стратегію 
підприємства та використовується підприєм-
ствами як комунікаційний інструмент.

Н. Бонтисом було запропоновано розді-
лити методи оцінки інтелектуального капіталу 
на групи:

– безпосередні методи, засновані на без-
посередній грошової оцінки різних складових 
інтелектуального капіталу;

– методи ринкової капіталізації – оцінюють 
різницю між ринковою вартістю і балансовою 
вартістю активів;

– методи рентабельності активів – різниця 
між середньогалузевою рентабельністю акти-
вів і рентабельністю підприємства є додатко-
вою ефективністю, яку генерує інтелектуаль-
ний капітал;

– індикаторні методи, що оцінюють різні 
індекси та індикатори, які, як передбача-
ється, впливають на величину інтелектуаль-
ного капіталу. Оцінка в грошовій формі не 
здійснюється [13].

Але це не єдине існуюче розділення мето-
дів оцінки інтелектуального капіталу, існують і 
інші погляди відносно цього.

Дослідження наукових праць учених сто-
совно підходів до оцінки інтелектуального 
капіталу підприємства представлені в табл. 3.

Отже, у таблиці розглянуто різні мето-
дичні підходи до оцінки інтелектуального 
капіталу, але треба зазначити, у сучасному 
середовищі, де постійно відбуваються зміни 
традиційні методичні інструменти, які осно-
вуються на принципах бухгалтерського 
обліку не зовсім відповідають сьогоднішнім 
умовам. Не можливо провести комплек-
сну достовірну оцінку і за допомогою таких 
більшості методів ринкової капіталізації, 
визначення ефекту від використання компо-
нентів, матричних методів. А від точних та 
своєчасних розрахунків залежить ефектив-
ності використання дуже важливої частини 
капіталу, від управління якої залежить кон-
курентоспроможність позиції та перспективи 
розвитку підприємства.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що існує 
проблема визначення вартості інтелектуаль-
ного капіталу. Єдиної науково обґрунтова-
ної методології для визначення оцінка інте-
лектуального капіталу немає, а усі наявні 
методи вимірювання інтелектуального капі-
талу недосконалі. А нині інтелектуальний 
капітал є основою успішного розвитку під-
приємства, бо дає імпульс для його іннова-
ційної діяльності, що формує переваги під-
приємства перед їхніми конкурентами. Тому 
ми вважаємо, що наступні дослідження у 
цій галузі повинні бути спрямовані саме на 
вдосконалення методик оцінки інтелекту-
ального капіталу, бо це сприятиме ефектив-
ному управління ним.
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Ефективність управління фінансами підприємства 
засобами фінансової рівноваги  
(на прикладі Львівобленерго)
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аспірант кафедри економіки та економічної безпеки

Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення ефективності управління фінансами підприємств. 
Проаналізовано та систематизовано методики управління фінансами підприємств. Досліджено можливос-
ті використання механізму фінансової рівноваги підприємства у цьому процесі. Систематизовано загрози 
фінансовій безпеці підприємства. Окреслено можливості використання механізму фінансової рівноваги для 
убезпечення підприємств.

Ключові слова: фінанси, фінансова рівновага, фінансова безпека, методики управління фінансами.

Кайдрович К.И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ ФИНАН-
СОВОГО РАВНОВЕСИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО)

Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения эффективности управления финансами пред-
приятий. Проанализированы и систематизированы методики управления финансами предприятий. 
Исследованы возможности использования механизма финансового равновесия предприятия в этом процес-
се. Систематизированы угрозы финансовой безопасности предприятия. Определены возможности использо-
вания механизма финансового равновесия для обеспечения безопасности предприятий.

Ключевые слова: финансы, финансовое равновесие, финансовая безопасность, методы управления 
финансами.

Kaydrovych H.I. THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISE FINANCIAL 
BALANCE MEANS (ON THE EXAMPLE OF L’VIVOBLENERGO)

The article is devoted the pressing questions of providing of efficiency of financial management of enterprises. 
The methods of financial management of enterprises are analysed and systematized. Possibilities of the use of 
mechanism of financial equilibrium of enterprise are investigational in this process. It is systematized threat financial 
safety of enterprise. Possibilities of the use of mechanism of financial equilibrium are outlined for the protection of 
enterprises.

Keywords: finances, financial equilibrium, financial safety, methods of financial management.

Постановка проблеми. Ефективне вико-
ристання потенціалу енергетичної галузі, 
визначення пріоритетів і параметрів її розви-
тку – необхідні передумови зростання еко-
номіки. У Законі України «Про електроенер-
гетику» [1] електроенергетика визначена як 
«галузь економіки України, що забезпечує спо-
живачів енергією». Цей Закон також регулює 
відносини, що виникають у зв’язку із виробни-
цтвом, передачею, розподілом, постачанням і 
використанням енергії, державним наглядом 
за безпечним виконанням робіт на об’єктах 
електроенергетики незалежно від форм влас-
ності, безпечною експлуатацією енергетичного 
обладнання і державним наглядом за режи-
мами споживання електричної і теплової енер-
гії, а також із централізованим диспетчерським 
(оперативно-технологічним) управлінням [1].

Електроенергетичні компанії технологічно 
взаємопов’язані між собою єдиним процесом 

виробництва, транспортування, передачі, роз-
поділу і збуту електроенергії, незважаючи на 
організаційну і економічну самостійність їх 
виробничо-господарської діяльності на енер-
гетичному ринку. Тому порушення надійності 
роботи будь-якого елементу в цьому єдиному 
процесі може призвести до збоїв у функціону-
ванні ринку в цілому.

Сучасний стан формування ринку елек-
тричної енергії вимагає узгодженості стійкого 
розвитку суб’єктів господарювання та еко-
номічної безпеки для забезпечення їхньої 
ефективної діяльності. Такий підхід визначає 
систему обмежень, оптимальний стан яких 
визначається фінансовою рівновагою суб’єкта 
господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інструментарієм системи управління фінан-
совою рівновагою підприємств є аналітичне 
забезпечення, яке дає можливість формувати 
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якісні інформаційні потоки для системних ана-
літичних досліджень. Позиції науковців щодо 
аналітичного інструментарію фінансової рів-
новаги з однієї сторони та оцінки фінансо-
вої безпеки з другої є досить неузгодженими 
[2-4]. Саме тому вважаємо за доцільне уза-
гальнити аналітичний інструментарій форму-
вання фінансової рівноваги підприємства, та 
визначити пріоритети в даному напрямі дослі-
дження. 

Основними факторами, з нашої точки зору, 
які слугуватимуть рівноважному фінансовому 
розвитку електроенергетичних підприємств, з 
одного боку, та забезпеченню його безпеки – 
з іншого є: ліквідність підприємства, вартість 
підприємства та його розвиток. У цьому кон-
тексті і передбачається орієнтація всієї діяль-
ності електроенергетичних підприємства на 
досягнення програмних стратегічних цілей [5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для управління фінан-
сами підприємств науковцями сформована 
та адаптована практиками множина мето-
дів, які є актуальними для більшості підпри-
ємств на сучасному етапі розвитку фінансо-
вого менеджменту, а саме: методи оптимізації 
структури капіталу, система фінансових показ-
ників з врахуванням специфіки діяльності під-
приємства, методи прогнозування банкрут-
ства підприємств, методи оцінки фінансових 
ризиків, дисконтні методи оцінки інвестицій-
них проектів, методи управління фінансами з 
використанням фондових інструментів, зба-
лансована система показників та інші.

Пошук прикладних методів вирішення 
практичних проблем управління фінансами 
показав ефективність та значимість механізму 
фінансової рівноваги. Аналіз та оцінка фінан-
сової рівноваги підприємства дадуть змогу 
визначити критичні сторони в їх діяльності та 
запропонувати можливі варіанти виходу і з 
кризових ситуацій. Вагомою перевагою вико-
ристання методу механізму фінансової рів-
новаги підприємств є те, що підприємство в 
межах своїх обмежених ресурсів може знайти 
вирішення багатьох проблем. Тобто, не вда-
ючись до додаткового залучення фінансових 
ресурсів, суб’єкт господарювання може опти-
мізувати та реструктуризувати наявні ресурси 
для ефективного їх використання.

Перевагою цього методу є також те, що 
для оцінки фінансової рівноваги використо-
вуються дані фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, які, як правило, легко 
доступні (формуються в фінансовій звітності), 
і в той же час досить інформативні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Оцінка фінансової рівноваги під-
приємства повинна охоплювати такі блоки 
аналітичних завдань: аналіз економічного 
потенціалу підприємства (аналіз структури 
активів та пасивів); аналіз структури звіту 
про фінансові результати; аналіз ліквідності 
та фінансової стійкості; аналіз ефективності 
діяльності підприємства. Завдання полягає в 
тому, що формалізувати рішення цих завдань 
у взаємозв’язку (інформаційному та алгорит-
мічному). Єдиний формалізований процес 
повинен надавати інформацію по всіх аналі-
тичних блоках завдань у взаємозв’язку і вза-
ємозалежності. При цьому, дуже важливо роз-
глядати всі показники в динаміці, оскільки це 
дає можливість зіставити дані й оцінити тен-
денції їх зміни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Охарактеризуємо ПАТ «Львівобле-
нерго» за обраними показниками економіч-
ного потенціалу підприємства, ліквідності та 
фінансової стійкості, ефективності діяльності.

Аналіз економічного потенціалу базується 
на побудові агрегованих форм звітності, що 
передбачає впорядкування активів та пасивів 
підприємства та дозволяє співставляти окремі 
статті та визначати їх співвідношення.

Оцінка економічного потенціалу підпри-
ємств дає можливість встановити окремі 
обмеження на структуру балансу: співвідно-
шення оборотних і необоротних активів під-
приємства, власних і залучених ресурсів, 
окремих статей активів і капіталу.

Оцінка економічного потенціалу ПАТ «Льві-
вобленерго» подана в таблиці 1. Усі розра-
хунки виконано за даними фінансової звіт-
ності ПАТ «Львівобленерго» [6].

Зміни в структурі економічного потенці-
алу ПАТ «Львівобленерго» відбуваються 
непропорційно. Зокрема, збільшення джерел 
фінансування відбувається за рахунок влас-
ного та довгострокового капіталу. Так, протя-
гом 2012–2014 років довгостроковий капітал 
зріс на 430848 тис. грн (1868,96), у структур-
ному аналізі це визначає позитивний ефект, 
оскільки зниження питомої ваги власного капі-
талу супроводжувалося відповідним зростан-
ням долі довгострокових зобов’язань. Ці зміни 
призвели до посилення мультиплікаційного 
ефекту власного капіталу, який характеризує 
його здатність створювати активи підприєм-
ства. Реалізація мультиплікаційного ефекту 
є важливою умовою генерації капіталу, 
оскільки дозволяє залучати зовнішні фінан-
сові ресурси.
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Проте, аналіз динаміки майнового потен-
ціалу на ПАТ «Львівобленерго» свідчить про 
те, що підприємство не змогло в повній мірі 
реалізувати позитивні зрушення. Хоча й спо-
стерігається позитивна динаміка приросту 
майна підприємства, однак в основному за 
рахунок приросту необоротних активів під-
приємства. Низькі темпи приросту оборотних 
активів протягом 2012–2014 років призвели 
до зниження їх питомої ваги. Така зміна не 
може бути компенсована відповідним зрос-
танням необоротних активів, адже у фор-
мування прибутку провідну роль відіграють 
саме оборотні активи.

Узагальнюючи оцінку економічного потенці-
алу електроенергетичних підприємств зазна-
чимо, що для кожного підприємства співвідно-
шення необоротних і оборотних активів може 
бути різним, однак дуже важливо постійно 
відстежувати динаміку їхніх елементів. Разом 
із тим потрібен постійний моніторинг оцінки 
короткострокових зобов’язань, зокрема кре-
диторської заборгованості, яка означає без-
коштовне користування засобами кредито-
рів. Це дасть змогу врівноважити вигоди і 
витрати від використання позикових коштів. 
Без належного управління структурою таких 
джерел фінансування неможливо досягнути 
позитивної фінансовій стійкості компанії в 
ділових відносинах з партнерами в найближ-
чому майбутньому.

Оцінку економічного потенціалу підпри-
ємств доцільно доповнювати аналізом доходів 
та витрат. Для унаочнення результатів аналізу 
доцільно побудувати агреговану форму звіту 
про фінансові результати та балансу (рис. 1). 
Таке представлення даних візуалізує приріст 
економічного потенціалу підприємства. ПАТ 
«Львівобленерго» отримало збиток за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності у 
2014 році, тобто приріст економічного потен-
ціалу сформований внаслідок залучення капі-
талу, зокрема поточних зобов’язань.

Аналіз структури та динаміки показни-
ків звіту про фінансові результати дозволяє 
оцінити ступінь впливу окремих показників 
на підсумкове значення чистого і реінвесто-
ваного прибутку (рис. 1). Оцінка доходів та 
витрат протягом 2012–2014 рр. показує, що 
собівартість реалізованої продукції зросла на 
13,25%, прибуток від операційної діяльності у 
2012 складав 6,46%, та вже у 2014 році зби-
ток становив -5,3%, виплата відсотків і сплата 
податків та чистий прибуток, який залишився 
в розпорядженні підприємства складав у 
2012 р. 5,01%.

 
 Рис. 1. Динаміка структури доходів  

і витрат діяльності ПАТ «Львівобленерго»  
за 2012–2014 рр.

Динаміка структури витрат за елементами 
в ПАТ «Львівобленерго» за 2012–2014 рр. 
подана на рисунку 2. Її оцінка вказує, що 
найбільшу питому вагу у 2012 році скла-
дали витрати на оплату праці, проте у 2013–
2014 рр. – це амортизація.

 
Рис. 2. Динаміка структури витрат  

за елементами ПАТ «Львівобленерго»  
за 2012–2014 рр.

Узагальнюючи результати оцінки заува-
жимо, що в управлінні витратами доцільно 
концентрувати увагу насамперед на матері-
альних витратах, оскільки зниження їх навіть 
на один відсоток може заощадити значні 
кошти. 

Для оцінки здатності підприємства сво-
єчасно і в повному об’ємі виконувати корот-
кострокові зобов’язання за рахунок поточних 
активів використовуються показники ліквід-
ності (платоспроможності). Платоспромож-
ність безпосередньо впливає на форми і умови 
здійснення комерційних договорів, а також на 
можливість отримання кредитів і позик.

Однією з найбільших проблем у фінан-
совому стані компанії, який безпосередньо 
впливає на зниження фінансової безпеки 
підприємства, незалежно від його галузевої 
специфіки, масштабу і етапу розвитку, може 
бути дефіцит грошових коштів. Саме тому 
оцінка показників ліквідності надзвичайно 
важлива для оцінки фінансової безпеки під-
приємства.
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Оцінка показників ліквідності та платоспро-
можності ПАТ «Львівобленерго» подана на 
рисунку 3.

 

Рис. 3. Динаміка показників ліквідності  
ПАТ «Львівобленерго»

Зниження значення показника ліквідності 
ПАТ «Львівобленерго» свідчить про загальне 
погіршення ситуації із забезпеченістю обіго-
вими коштами і про необхідність серйозних 
заходів з управління ними.

Показник ліквідності балансу є обмежую-
чим чинником для ефективності. Зростання 
ефективності діяльності компанії часто від-
бувається при зниженні загального рівня лік-
відності і навпаки. Необхідно контролювати, 
зіставляти і управляти значеннями цих показ-
ників, виходячи з поточних умов і політики в 
розвитку бізнесу.

Динаміка показників ліквідності говорить 
про незначне зниження загальної ліквідності 
при різкому зниженні коефіцієнта швидкої лік-
відності. Це свідчить про зростання низьколік-
відних елементів (запасів) у структурі поточ-
них активів. Усе це говорить про ризиковану 
діяльність підприємств з точки зору неповер-
нення боргів і зниження реального рівня пла-
тоспроможності. 

Наступним етапом аналізу є оцінка фінан-
сової стійкості підприємства. Фінансова стій-
кість відображає рівень залежності діяльності 
підприємства від позикового капіталу.

Оцінюючи результати аналізу фінансової 
стійкості в цілому, зазначимо, що зниження 
частки власних коштів свідчить про зниження 
фінансової стійкості підприємств електро-
енергетики, однак використання позикових 
коштів в оптимальному співвідношенні до 
власних сприяє підвищенню ефективності 
їхньої діяльності.

У подальшому виникає необхідність оцінки 
ефективності використання власних обо-
ротних коштів. Для цього використовуються 
коефіцієнти оборотності та показник періоду 
обороту в днях. На рисунку 4 узагальнено 
результати оцінки оборотності оборотних 
коштів та тривалість фінансового циклу на 
ПАТ «Львівобленерго». З рисунка 4 видно, 

що протягом 2012–2014 рр. сумарний оборот 
дебіторської заборгованості та запасів пере-
вищував оборот кредиторської заборгова-
ності, проте у 2014 р. показник обороту кре-
диторської заборгованості перевищував це 
значення. Саме тому, тривалість фінансового 
циклу у 2014 році має негативний ефект.

Разом із тим доцільним, на наш погляд, є 
оцінка коефіцієнта оборотності чистих активів, 
який є узагальнюючим показником та харак-
теризує інтенсивність використання активів. 
Окрім того, цей коефіцієнт використовується 
в оцінці не тільки фінансової діяльності під-
приємства, а й у забезпеченні його фінансової 
безпеки, оскільки дозволяє визначити міні-
мально необхідний обсяг оборотного капіталу 
та здійснити оцінку його відхилення від цього 
значення.
 

 

 
 

Рис. 4. Тривалість обороту оборотних активів 
та формування тривалості фінансового циклу 

для ПАТ «Львівобленерго» у 2012–2014 рр.

Для ПАТ «Львівобленерго» станом на 
31.12.2014 необхідний обсяг оборотного капі-
талу становив -7848,49 тис. грн, що при порів-
нянні його з реальним значенням визначає 
дефіцит джерел фінансування на 195285,51 
тис. грн.

Наступним етапом є оцінка показників 
ефективності діяльності підприємства. Визна-
чальне значення при цьому мають показники 
рентабельності продажів, рентабельності 
активів, їх взаємозв’язок та взаємозв’язок з 
показниками оборотності та ліквідності.

Показники ефективності діяльності, їх ана-
літичні можливості подано в таблиці 2.

При дослідженні стану ефективності 
діяльності підприємств електроенергетики 
необхідно враховувати не тільки значення 
показників і їх динаміку, а й взаємний вплив 
коефіцієнтів.

Аналіз значення конкретного показ-
ника та його складових елементів дозволяє 
виявити причини їх конкретного значення. 
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Таким чином можна дійти до вихідних при-
чин погіршення ситуації і спробувати змінити 
її на краще. У ході інтерпретації отриманих 
результатів необхідно постійно зважувати на 
ступінь впливу різних факторів та врівнова-
жувати їх.

Оцінка загроз фінансовій безпеці підпри-
ємства внаслідок виявлення впливу клю-
чових елементів на формування показника 
рентабельності активів, його взаємозв’язок з 
іншими показниками та напрями їх усунення 
подано в таблиці 3.

Прийняття управлінських рішень – це 
завжди балансування між вигодами і втра-
тами, тому потрібно постійно мати на увазі 
можливі зміни у взаємозалежних параметрах 
і визначити рівновагу між фінансовими показ-
никами для досягне ння основного пріори-
тету – фінансової безпеки підприємства.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи результати досліджень, зауважимо, 
вартість підприємства, його економічне зрос-
тання та ліквідність мають велику взаємо-

залежність та взаємозв’язок. Формуючи між 
ними рівноважні значення вже в процесі вста-
новлення мети діяльності підприємства та 
його цілей, можна досягнути не тільки фінан-
сової рівноваги та економічного зростання 
підприємства, а й убезпечити підприємство 
від загроз та ризиків.

У подальшому для оцінки фінансової рів-
новаги та виявлення оптимальної траєкторії 
розвитку енергетичних підприємств в багато-
вимірному просторі доцільно враховувати вар-
тісну концепцію управління підприємством.

Як зазначають науковці, протягом остан-
ніх декількох років концепція вартісного 
управління є об’єктом особливої уваги серед 
зарубіжних та вітчизняних дослідників та 
стає відомою як управління заради вартості 
(Managing for Value, MFV). Мета цієї концеп-
ції зводиться до управління підприємством 
заради збільшення його ринкової вартості, а 
забезпечення фінансової рівноваги комплек-
сом пропонованих методик може слугувати 
базою її реалізації.
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Сутність та особливості оцінювання мотиваційного 
потенціалу персоналу промислових підприємств

Климчук А.О.
кандидат економічних наук,

докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена визначенню сутності та дослідженню особливостей мотиваційного потенціалу персо-
налу промислового підприємства. Автором розкрито сутність та зміст понять «мотивація» та «мотиваційний 
потенціал». Розглянуто фактори та структурні елементи мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, 
а також сформовано алгоритм оцінювання мотиваційного потенціалу. Запропоновано використовувати сукуп-
ність показників, що характеризують кількісне оцінювання кожної складової мотиваційного потенціалу підпри-
ємства.

Ключові слова: мотиваційний потенціал підприємств, мотивація, фактори впливу, алгоритм оцінки, кое-
фіцієнти оцінки, складові мотиваційного потенціалу.

Климчук А.О. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕР-
СОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена определению сущности и исследованию особенностей мотивационного потенциала 
персонала промышленного предприятия. Автором раскрыта сущность и содержание понятий «мотивация» и 
«мотивационный потенциал». Рассмотрены факторы и структурные элементы мотивационного потенциала 
персонала предприятия, а также сформирован алгоритм оценки мотивационного потенциала. Предложено 
использовать совокупность показателей, характеризующих количественное оценивание каждой составляю-
щей мотивационного потенциала предприятия.

Ключевые слова: мотивационный потенциал предприятий, мотивация, факторы влияния, алгоритм 
оценки, коэффициенты оценки, составляющие мотивационного потенциала.

Klymchuk A.О. THE ESSENCE AND FEATURES OF PERSONNEL MOTIVATIONAL POTENTIAL EVALUATION 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article is devoted to the nature definition and characteristics research of motivational personnel potential of 
industrial enterprises. The author reveals the essence and meaning of «motivation» and «motivational potential». 
The factors and structural elements of the motivational potential personnel and evaluation algorithm of motivational 
potential are formed. A set of indicators of the quantitative assessment of each component of the motivational 
potential of enterprise are proposed to use.

Keywords: motivational potential of enterprise, motivation, influence, estimation algorithm, coefficient of 
assessment, motivational potential components.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах економічної нестабільності, 
проникнення на вітчизняні ринки зарубіжних 
товаровиробників, оснащених передовими тех-
нологіями, проблеми вітчизняних промислових 
підприємств, які перебувають і без того у скрут-
ному становищі, мають бути цілком визначені 
з метою їх подальшого вирішення. Важливою 
умовою підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного підприємства з метою забез-
печення його довгострокового економічного 
зростання є ефективне використання та безпе-
рервне нарощування мотиваційного потенці-
алу персоналу на промисловому підприємстві. 
Вирішення проблем підвищення ефективності 
діяльності підприємства з подальшим збере-
женням його конкурентоспроможності можливо 

лише за рахунок комплексу заходів, спрямова-
них на підвищення мотиваційного потенціалу 
персоналу підприємства як в масштабах галузі, 
так і держави в цілому. У зв’язку з цим, в коло 
найбільш значимих і пріоритетних завдань вхо-
дять проблеми аналізу та оцінки мотиваційного 
потенціалу персоналу на основі уточнення 
змісту та економічної сутності самого поняття 
«мотиваційний потенціал персоналу підприєм-
ства», а також формування адекватних сучас-
ним умовам напрямів його підвищення, що, у 
свою чергу, забезпечить перехід до комплек-
сних, якісних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні вагомий науковий внесок у дослі-
дження понять «мотивація» та «мотиваційний 
потенціал» зробили такі науковці: Г.С. Ата-
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манчук Д.П. Богиня, О.В. Бойко, І.П. Булєєв, 
В.А. Дятлова, О.О. Клокара, А.М. Колот, 
В.М. Нижник, А.М. Ревва, М.В. Семикіна, 
Л.П. Червінська та інші, проте у багатьох пра-
цях дослідження обмежуються розглядом 
мотиваційного потенціалу тільки з точки зору 
працівника, менеджера чи власності підпри-
ємства, тому дана проблематика є досить 
актуальною та потребує подальшого вирі-
шення.

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є визначення сутності поняття 
«мотиваційний потенціал персоналу підпри-
ємства» за допомогою його аналізу та оцінки.

Виклад основного матеріалу. Мотивація, 
будучи процесом реалізації причинно-наслід-
кових зв’язків між властивими суб’єкту потре-
бами (їх актуалізація) і конкретними діями, 
здійснюється в напрямі задоволення цих 
потреб. Процес мотивації можна умовно роз-
ділити на три етапи [1]:

- визначення засобів задоволення най-
більш активних потреб, формування мети 
діяльності;

- активізація потреб у зв’язку із змінами їх 
структури, пріоритетності, появі нових потреб;

- вибір шляхів реалізації мети діяльності.
Разом з тим, питання, пов’язані із визна-

ченням поняття «мотиваційний потенціал пер-
соналу підприємства» є близькими за своєю 
економічною сутністю до поняття «трудовий 
потенціал». Незважаючи на те, що в науковій 
економічній літературі спостерігається ото-
тожнення або злиття цих двох понять, прин-
циповою відмінністю трудового потенціалу 
від мотиваційного є те, що в основу трудового 
потенціалу покладено спроможність персо-
налу до виконання певної роботи, а основою 
мотиваційного потенціалу є бажання до вико-
нання певної роботи.

Якщо персонал підприємства не виявля-
тиме бажання сумлінно виконувати поставлені 
перед ними завдання та обов’язки, то наяв-
ність у працівників певних професійних нави-
чок, здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, 
вікової відповідності та інших якісних та кількіс-
них трудових характеристик втратить будь-яку 
цінність для промислового підприємства.

Існують судження, відповідно до яких моти-
ваційний потенціал персоналу, що є струк-
турним елементом конкурентного потенціалу 
підприємства, можливо розглядати як процес 
спонукання колективу та окремих його членів 
до трудової активності, спрямованої на ефек-
тивне використання конкурентного потенціалу 
[2, c. 86]. Водночас у використанні такого під-

ходу до визначення мотиваційного потенціалу 
існують деякі обмеження та суперечливості. 
По-перше, трактування мотиваційного потен-
ціалу як процесу суперечить самій природі 
потенціалу, оскільки, насамперед, його роз-
глядають як ресурси або можливості. Разом із 
тим відбувається злиття мотиваційного потен-
ціалу та мотивації, яка визначається як про-
цес спонукання до певних дій, що унеможлив-
лює здійснення чіткого розмежування понять 
«мотивація» та «мотиваційний потенціал».

Водночас розгляд мотиваційного потенці-
алу лише як підтримки конкурентного потенці-
алу, вносить обмеження у формування напря-
мів його удосконалення, оскільки не враховує 
перспективи розвитку підприємства. У свою 
чергу, розвиток підприємства сприяє належ-
ному розвитку мотиваційного потенціалу.

Підхід щодо розуміння мотиваційного 
потенціалу як вміння мати вмотивованих пра-
цівників, орієнтованих на досягнення цілей 
підприємства, в деякій мірі спрощує вирі-
шення окресленої проблематики нашого 
дослідження [3]. Таке формулювання не міс-
тить у собі об’єкт мотиваційного потенціалу, 
для якого необхідною є наявність певного 
впливу, що робить таке визначення недієвим 
у вирішенні питань управління мотиваційним 
потенціалом підприємства.

При дослідженні сутності поняття мотива-
ційного потенціалу персоналу підприємства 
досить важливо виділити структурні елементи, 
котрі формуються із наступних стимулів [4; 5]: 
матеріальні стимули; моральні стимули; сти-
мули професійно-кваліфікаційного розвитку 
працівників; стимули сприятливих умов праці; 
стимули соціальної гармонії та психологічного 
клімату в колективі.

Водночас відкритим залишається питання 
виявлення факторів, що впливають на моти-
ваційний потенціал персоналу на рівні підпри-
ємства, що сприяє формуванню множини пев-
них досягнень та результатів, які втілюються 
у досвід колективу чи окремого працівника і 
дозволяють активізувати процеси зміни сте-
реотипів у поведінці працівників, наділяючи їх 
певним напрямом та швидкістю [6, c. 62].

Підприємство, будучи забезпеченим моти-
ваційними ресурсами, здійснює комплекс 
стимулюючих впливів на працівника. У свою 
чергу, відчуваючи вплив з боку підприємства, 
працівник здійснює аналізу та зіставлення 
його з наявними особистісними мотивами та 
інтересами. На основі такого зіставлення пра-
цівник активізує (деактивує) свої компетенції 
повністю або частково.
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Виходячи з того, що інтереси й мотиви не 
перебувають під впливом стимулів, праців-
ник деактивує свої компетенції, що унемож-
ливлює задоволення потреб. У випадку від-
чуття цінності факторів мотивації працівник 
може активізувати свої компетенції, що 
призводить до якісних і своєчасних вироб-
ничо-функціональних дій індивідуума. Із 
цього випливає, що за умов чутливості пра-
цівника до зовнішніх впливів (і узгодженні 
їх з інтересами й мотивами) відбувається 
повне або часткове досягнення цілей пра-
цівника.

Оскільки фактори мотивації дають можли-
вість здійснити структуризацію мотиваційного 
потенціалу персоналу підприємства, виникає 
необхідність побудови алгоритму оцінки, здат-
ного задовольнити такі вимоги [6, c. 64-67]:

– можливість підвищення та обгрунтова-
ності управлінських рішень щодо здійснення 
мотиваційної політики підприємства;

– забезпечення в повній мірі універсаль-
ності мотиваційного потенціалу персоналу 
для того, щоб бути використаним на різних 
підприємствах України;

– можливість визначення напрямів підви-
щення мотиваційного потенціалу;

– чітка структурованість мотиваційного 
потенціалу персоналу і, таким чином, забез-
печення повної та коректної характеристики 
впливу мотиваційних факторів на визначення 
мотиваційного потенціалу.

Виходячи із вищезазначених вимог, у разі 
застосування алгоритму оцінювання мотива-
ційного потенціалу персоналу підприємства 
необхідним є вирішення сформованих завдань:

– коригування цілей мотивації персоналу 
підприємства;

– здійснення комплексного аналізу факто-
рів мотивації;

– обгрунтованість рішень щодо зміни полі-
тики мотивації персоналу підприємства;

Таблиця 1
Показники використання мотиваційного потенціалу персоналу підприємства  

у розрізі його складових [3; 4; 5]
Оцінювання складових 

мотиваційного потенціалу 
підприємства

Показники

Оцінювання моральних 
стимулів персоналу  

ІМРС

− Коефіцієнт визнання професійних заслуг працівників під-
приємства
− Коефіцієнт публічного визнання персоналу підприємства

Оцінювання психологічного 
та соціального клімату  

в колективі
ІСПК

− Коефіцієнт профілактики захворювань працівників підпри-
ємства
− Коефіцієнт, що відображає питому вагу витрат на куль-
турно-побутове обслуговування працівників у структурі витрат 
підприємства на утримання робочої сили 
− Коефіцієнт стабільності кадрів підприємства
− Коефіцієнт забезпечення працівників житлом у структурі 
витрат підприємства на утримання робочої сили
− Коефіцієнт дисципліни праці

Оцінювання матеріальних 
стимулів персоналу

ІМС

− Коефіцієнт, що відображає питому вагу заохочувальних 
та компенсаційних виплат у структурі витрат на оплату праці 
персоналу підприємства
− Коефіцієнт своєчасності виплати заробітної плати працівни-
кам підприємства 
− Коефіцієнт, що відображає питому вагу витрат на оплату 
праці персоналу у структурі доходів підприємства
− Коефіцієнт, що відображає питому вагу преміальних виплат 
у структурі витрат на оплату праці персоналу підприємства

Оцінювання умов праці 
персоналу

ІУП

− Коефіцієнт користування привілеями гнучкого місця та гра-
фіку роботи
− Коефіцієнт відповідності умов праці персоналу санітарно-
гігієнічним нормам

Оцінювання стимулів 
професійно-

кваліфікаційного розвитку 
персоналу

ІПКР

− Коефіцієнт, що відображає питому вагу витрат на профе-
сійну підготовку працівників у структурі витрат підприємства 
на утримання робочої сили
− Коефіцієнт планування ділової кар’єри працівників підпри-
ємства
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– діагностика персоналу підприємства як 
об’єкта мотиваційного потенціалу;

– забезпечення довгострокового розвитку 
підприємства шляхом удосконалення мотива-
ційного потенціалу підприємства.

Разом із тим питання, пов’язані із визна-
ченням показників, що оцінюють рівень вико-
ристання мотиваційного потенціалу підприєм-
ства, можна розкрити та наочно зобразити у 
вигляді таблиці 1.

Для визначення впливу мотиваційного 
потенціалу персоналу на розвиток підприєм-
ства в цілому доцільно проводити аналіз його 
окремих компонентів.

Водночас досвід управління персоналом 
вітчизняних підприємств показує, що на сьо-
годні рівень використання мотиваційного 
потенціалу є незначним, що обумовлюється 
цілим спектром проблем, серед яких осно-
вними є: недосконалість побудованої сис-
теми управління на підприємстві та наявність 
обставин, що не завжди залежні від керівників 
підприємств (до прикладу, політична, еконо-
мічна чи соціальна нестабільність).

Варто зазначити, що в умовах функціону-
вання підприємств у непередбачуваному та 
жорсткому конкурентному середовищі, для 
керівників підприємств важливим є з’ясування 
не лише рівня мотиваційних можливостей, 
якими вони володіють, але й дослідження 
ймовірного впливу складових мотиваційного 

потенціалу підприємства на результати його 
діяльності.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи вищевикладене, слід зазначити, що 
запропоноване визначення мотиваційного 
потенціалу персоналу є більш ширшим за 
існуючі, оскільки враховує результативну та 
ресурсну концепції одночасно. Свідченням 
використання ресурсного підходу є визна-
чення потенціалу як спроможності персоналу 
до активізації діяльності, що в процесі функ-
ціонування підприємства є організаційним 
ресурсом. Водночас результативний аспект 
щодо визначення даного поняття відобража-
ється у вигляді зростання міри ефективності 
господарської діяльності у певний проміжок 
часу, яка визначає перспективи розвитку під-
приємства і спрямована на досягнення бажа-
ного результату. 

Разом із тим у статті представлені фактори 
впливу на мотиваційний потенціал, а також 
алгоритм визначення рівня мотиваційного 
потенціалу персоналу, які дадуть змогу вра-
ховувати його економічні та емоційно-фізі-
ологічні складові. Автором запропоновано 
використовувати показники оцінювання моти-
ваційного потенціалу підприємства у розрізі 
його складових, які дадуть змогу в повному 
обсязі дослідити матеріальні та нематеріальні 
складові використання мотиваційного потен-
ціалу.
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Стаття присвячена актуальним питанням управління ризиками бізнес процесів в організаціях. Проаналі-
зовано всі можливі ризики в управлінні бізнес-процесами організації, їх виникнення та негативні наслідки. Об-
ґрунтовано шляхи та заходи їх уникнення та попередження. Окреслені перспективи подальших досліджень 
та наукових розробок за даним напрямом.

Ключові слова: ризик, підприємство, бізнес-процеси, управління, бізнес-операції.

Кривда Е.В. РИСКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕД-
СТВИЙ

Статья посвящена актуальным вопросам управления рисками бизнес процессов в организациях. 
Проанализированы все возможные риски в управлении бизнес-процессами организации, их возникновение 
и негативные последствия. Обоснованы пути и меры их предотвращения и предупреждения. Обозначены 
перспективы дальнейших исследований и научных разработок по данному направлению.

Ключевые слова: риск, предприятие, бизнес-процессы, управление, бизнес-операции.

Kryvda O.V. RISKS OF BUSINESS PROCESSES AND THE WAYS TO REDUCE THEIR NEGATIVE EFFECTS
This article is devoted to current issues of risk management business processes in organizations. Analyzed all 

possible risks in the management of business processes, their appearance and negative consequences. The ways 
and measures of avoidance and prevention. Prospects of further research and scientific developments in this area.

Keywords: risk, enterprise business process management, business operation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Господарська діяльність суб’єкта 
господарювання складається з численних 
бізнес-процесів, які в цілому направлені на 
реалізацію різно-строкових стратегічних цілей 
підприємства з метою розширення ринків 
збуту та отримання прибутків. 

При управлінні бізнес-процесами можуть 
виникати неочікувані обставини, що приво-
дять до позитивних чи негативних наслідків. 
Тому важливо дослідити можливість виник-
нення непередбачуваних обставин та запро-
понувати заходи з їх попередження чи уник-
нення.

 Проблема аналізу ризиків в управлінні гос-
подарськими бізнес-процесами на підприєм-
стві є досить важливою і актуальною, оскільки 
дослідження їх впливу на хід ведення бізнес-
операцій дає змогу підвищити ефективність 
діяльності організації. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблематики управління 
бізнес-процесами займалися такі вчені, як 
О. Редькін [1], К. Шапошников [2], К. Роланд 
[3], Н. Пракаш [1], А. Бенджамен [1], М. Йогеш 

[4], В. Репин [5], М. Хаммер [6], а вивченням 
можливих ризиків у господарській діяльності 
компанії – П. Золин [7], В. Вітлінський [8], 
М. Лапуста [9], О. Біла [10] тощо.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Вище зазначені 
науковці розглядали проблеми виникнення 
ризиків та особливості бізнес-процесів як дві 
окремі категорії, не враховуючи те, що будь-
який бізнес-процес обов’язково супроводжу-
ється багатьма ризиками, що, в свою чергу, 
може негативно позначитися на ефектив-
ності діяльності підприємства, якщо вчасно 
їх не розпізнати та не управляти ними. Тому 
питання комплексного вивчення особливос-
тей та взаємозв’язку ризиків в управлінні чис-
ленними бізнес-операціями досить актуальне 
та потребує подальшого ґрунтовного дослі-
дження.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження усіх можливих ризиків в управ-
лінні бізнес-процесами підприємства та 
обґрунтування шляхів та заходів їх уникнення 
та попередження. Основним завданням статті 
є пошук методів запобігання виникнення ризи-
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ків неефективної реалізації бізнес-процесів в 
компанії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Господарська діяльність та чис-
ленні бізнес-процеси сучасного українського 
підприємства сьогодні пов’язані з великою 
кількістю різноманітних нюансів та обставин, 
міра залежності і впливу яких на рівень при-
бутковості суб’єкта господарювання значно 
зростає внаслідок складної економічної та 
політичної ситуації в країні. Ризики, що вини-
кають при реалізації виробничо-господар-
ської діяльності компанії, надто важливі та 
потребують особливої уваги. Зокрема, підпри-
ємство у будь-який момент може зіткнутися 
з проблемою втрати чи нестачі фінансових 
коштів у випадку залучення зовнішніх джерел 
фінансування для забезпечення ефективного 
ведення бізнес-операцій. Не варто оминати 
увагою також ризики, пов’язані зі змінами в 
політиці підприємства, а відтак, і в напрямках 
ведення бізнес-процесів. Неправильна орга-
нізація та планування переорієнтації госпо-
дарської діяльності суб’єкта господарювання 
може привести до непоправних наслідків. 
Навіть звичне бажання керівництва оновити 
основні фонди на підприємстві потребує зна-
чної уваги та ретельного обрахунку затрат та 
майбутніх вигод з метою уникнення незапла-
нованих неочікуваних втрат коштів у випадку 
допущення помилок й прорахунків в цьому 
напрямку. Тому, для уникнення чи зменшення 
ризиків отримання збитків або зниження 
ефективності господарської активності, варто 
проводити активний аналіз впровадження 
будь-якого нового чи покращення існуючих 
напрямків реалізації бізнес-процесів на під-
приємстві.

Перед виконанням тих чи інших бізнес-
операцій з метою якісного управління ними та 
уникнення ризиків неефективної їх реалізації 
підприємству доцільно здійснити:

1) оцінювання всіх можливих варіантів роз-
витку подій, пов’язаних з реалізацією бізнес-
процесів, виділення найімовірніших та менш 
важливих, здійснення їх детального опису та 
аналізу;

2) обрання конкретних методів визначення 
ризиків в управлінні бізнес-процесами та шля-
хів їх оцінювання;

3) аналіз можливих як негативних, так і 
позитивних наслідків настання неочікуваної 
ситуації при реалізації бізнес-процесів; 

4) вибір шляхів та методів управління 
ризиками при впровадженні бізнес-процесів, 
визначення оптимально допустимого їх рівня;

5) оцінювання результатів використання 
обраних методів керування ризиками, які 
можуть виникати в ході управління бізнес-про-
цесами.

При ідентифікації ризиків в управлінні біз-
нес-процесами слід провести їх детальний 
опис з окресленням внутрішніх й зовнішніх 
причин виникнення. Оцінювання можливості 
настання неочікуваних ситуацій повинно також 
включати в себе й прогнозування величини 
можливих втрат чи отримуваних прибутків. 
Крім того, передбачення покликано окреслити 
майбутній стан діяльності підприємства уже 
зараз, що допоможе керівництву зосередити 
свою увагу на найприбутковіших видах діяль-
ності, а, відтак, відкинути найменш ефективні 
напрямки або ж спрямувати зусилля на їх під-
тримку та відродження у новому амплуа.

Керівництво організації повинно мати 
на увазі, що кожен поточний бізнес-процес 
обов’язково принесе певний результат (нега-
тивний чи позитивний), тому, особливо в 
сучасних реаліях українського життя, перед-
бачити наслідки реалізації бізнес-операцій 
майже неможливо в зв’язку з неточністю всіх 
наявних інформаційних даних, та часто й їх 
неповнотою. Тому виникає проблема швид-
кого формування якісного інформаційного 
забезпечення функціонування всіх наявних 
на підприємстві бізнес-процесів з відповідним 
створенням сховища даних, баз даних, бази 
знань і поєднання їх у єдину злагоджену сис-
тему, доступ до якої повинен бути у керівни-
цтва, а у глав кожного з відділів – можливість 
внесення коректив та нової інформації до від-
повідної опції, що стосується бізнес-процесів 
конкретного підрозділу. Інформаційне забез-
печення включає в себе збір даних стосовно 
господарської діяльності компанії загалом, 
в т.ч. по напрямках ведення бізнесу, а також 
пошук, зберігання та обробка інформації щодо 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Створення такої системи дозволить керівни-
цтву організації здійснювати правильні про-
гнози показників ефективності ведення госпо-
дарської діяльності, що, як зазначалося вище, 
є одним з ключових моментів успіху ведення 
бізнесу. 

Наряду з формуванням якісного інформа-
ційного забезпечення, що супроводжувати-
меться створенням системи збору та обро-
блення інформаційних даних, встановленням 
відповідного програмного забезпечення, а 
також впровадженням інструментів інтер-
нет-маркетингу для просування товарів чи 
послуг підприємства, окрему увагу слід при-
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ділити веденню аналітичного забезпечення, 
що включає в себе обрання системи показ-
ників оцінювання ефективності реалізації 
бізнес-процесів. Створення такого комплексу 
показників дасть змогу керівництву, а також 
керівникам підрозділів постійно контролювати 
картину результативності впроваджуваних в 
компанії заходів та змін, вносити відповідні 
корективи в обрані напрями діяльності під-
приємства з метою підвищення успіху гос-
подарської діяльності та уникнення ризиків 
провалу. Варто пам’ятати, що навіть наймо-
гутніші світові компанії-лідери піддаються 
ризикам втрати контролю над успішною реа-
лізацією бізнес-процесів через недостатнє 
дослідження й аналіз усіх поточних заходів 
та змін, що проводяться на підприємстві, або 
ж відмову від впровадження нових напрямків 
діяльності внаслідок застарілих поглядів на 
оновлення процесів в системі забезпечення 
бізнес-операцій.

Важливим методом контролювання ризи-
ків в управлінні бізнес-процесами є ведення 
чіткого бухгалтерського обліку, за допомогою 
якого керівництво підприємства може зразу 
побачити певні неузгодження в господарській 
діяльності, а, отже, і вчасно їх уникнути, що 
приведе до попередження й залагодження 
неочікуваного розвитку подій у бізнесі.

Беззаперечним ризиком ведення бізнес-
процесів є виникнення нестачі фінансових 
ресурсів, необхідних для ефективної реалі-
зації господарської діяльності. У такому разі 
можна запропонувати обов’язкове форму-
вання резервів як результативного джерела 
захисту активів компанії від незапланованих 
затрат коштів на різноманітні потреби в разі 
настання таких ситуацій. Адже, при виник-
ненні потреби в додаткових коштах організації 
часто не готові до такого розвитку подій, що 
веде до виникнення плачевного критичного 
стану, а то й банкрутства компанії взагалі. 
Тому для попередження таких подій варто 
подумати про формування необхідних запа-
сів грошових коштів. Серед джерел створення 
резервів можуть бути 1) виручка від продажу 
продукції через пункти реалізації, у т.ч. через 
веб-сайт (інтернет-магазин), 2) залучення як 
вітчизняних, так і закордонних інвестицій (у 
т.ч. методом випуску цінних паперів), 3) дебі-
торська заборгованість та 4) розроблення і 
продаж об’єктів інтелектуальної власності 
тощо.

Важливим шляхом попередження виник-
нення ризиків в управлінні бізнес-процесами є 
накладення границь на суми затрат підприєм-

ства, а також на величину можливих кредитів. 
Такий підхід допоможе протриматися на плаву 
навіть у самі скрутні часи господарської актив-
ності компанії, оскільки керівництво знатиме, 
що перевищення вказаних сум призведе до 
зниження кредитоспроможності й платоспро-
можності, що, у свою чергу, загрожує банкрут-
ством.

Отже, будь-який бізнес-процес несе в собі 
той чи інший ризик. Головна мета керівництва –  
розрахувати та передбачити можливі ризики 
при управлінні усіма бізнес-операціями. Від-
повідальними за це мають бути призначені 
керівники відповідних підрозділів, де відбува-
ються бізнес-процеси, а також особи, обрані 
відповідно до таких цілей. Керівництво компа-
нії несе відповідальність за усі свої дії, у т.ч. 
за можливість настання несприятливих подій 
унаслідок прийняття неправильних рішень чи 
неефективної системи контролю.

На підприємстві потрібно обрати відпові-
дального за введення коригуючих та поперед-
жуючих дій стосовно існуючих бізнес-процесів 
в разі виникнення невідповідностей у ході їх 
реалізації. Варто завести відповідний журнал 
обліку, куди, в разі виникнення певних невід-
повідностей, заноситимуться відомості про 
порушення/відхилення в реалізації бізнес-
процесу, аналіз ситуації та виклад схеми про-
ведення коригуючих чи попереджуючих захо-
дів для відновлення нормального протікання 
бізнес-операції.

На нашу думку, для зменшення ризиків в 
управлінні бізнес-процесами на підприємстві 
варто здійснити такі заходи та дії:

‒ чітке планування бізнес-процесів;
‒ поділ кожного бізнес-процесу на під про-

цеси для полегшення управління ними та під-
тримання контролю над їх успішною реаліза-
цією;

‒ визначення відповідальних за реаліза-
цію бізнес-процесів;

‒ формування інформаційно-аналітич-
ного забезпечення реалізації бізнес-процесів, 
у т.ч. контрольних порогових показників ефек-
тивності діяльності підприємства;

‒ впровадження інструментів та методів 
інтернет-маркетингу для підвищення ефек-
тивності ведення бізнес-процесів;

‒ формування інформаційної бази та 
належної системи програмного забезпечення 
всіх бізнес-процесів;

‒ створення обґрунтованої ресурсної бази 
для досягнення окреслених цілей;

‒ формування системи контролювання за 
етапами виконання бізнес-процесів;
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‒ аналіз реалізації бізнес-процесів та вне-
сення необхідних коректив.

Висновки з цього дослідження. Усі біз-
нес-процеси, що відбуваються на підпри-
ємстві, взаємопов’язані та взаємозалежні. 
Ефективність кожного з них впливає на 
результативність діяльності компанії загалом. 
Однак часто численні бізнес-операції супро-
воджують різноманітні ризики появи негатив-
них подій.

Для успішного ведення господарської діяль-
ності компанії важливим є визначення ієрар-
хії бізнес-процесів за ступенем важливості, 
призначення відповідальних за їх виконання, 
а також безпосередньо активна реалізація 
бізнес-операцій із врахуванням стратегічних 
цілей організації. Відповідальними за ведення 

бізнес-процесами потрібно обирати тих, хто в 
майбутньому буде використовувати їх резуль-
тат. Це допоможе підвищити ефективність 
реалізації бізнес-операцій.

Теоретичне і практичне значення одержа-
них результатів виявляється у тому, що про-
аналізовані ризики в управлінні бізнес-проце-
сами, а також узагальнені автором шляхи та 
методи уникнення їх появи допоможуть успіш-
ніше проводити численні бізнес-операції та 
підвищити ефективність господарської діяль-
ності суб’єкта господарювання загалом.

Перспективи подальших досліджень та 
наукових розробок за даним напрямом поля-
гають у вивченні особливостей бізнес-процесів 
на вітчизняних підприємствах, а також окрес-
лення шляхів підвищення їх ефективності.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах розвитку міжнародної тор-
гівлі і споріднених їй видів діяльності успіх 
окремих підприємств та галузей економіки на 
зовнішньому і внутрішньому ринках повністю 
залежить від того, наскільки їхня продукція 
або послуги відповідають стандартам якості. 
Підвищення якості продукції – завдання дов-
гострокове і безперервне. На кожному часо-
вому етапі якість продукції повинна бути опти-
мальною, щоб максимально задовольняти 
потреби споживачів при відносно мінімаль-
них затратах на її досягнення, тому проблема 
забезпечення і підвищення якості продукції 
актуальна для всіх країн і підприємств, так 
як від її вирішення значною мірою залежить 
успіх та ефективність національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми підвищення якості готової продукції 
та методи її контролю, що впливають на еко-
номіку держави, досліджували в своїх роботах 
такі науковці: Гаврилюк Л.І., Петрович Й.М., 
Саранча Г., Тарасова В.В., Шаповал М. та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідження тео-
ретичних напрацювань науковців для визна-
чення факторів, що обумовлюють якісну 
працю і, відповідно, якість продукції, що зна-
чно залежать від стану і освітянського рівня 
людини.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Із розвитком науково-технічного 
прогресу проблема якості не спрощується, а 
навпаки, стає складнішою, тому вирішувати її 
традиційними методами, тобто лише шляхом 
контролю якості готової продукції, практично 
неможливо. Повинен бути комплексний, сис-
темний підхід, реалізація якого можлива лише 
в рамках системи управління якістю продукції 
[1, c. 101].

Значну роль у підвищенні якості продукції 
відіграють стандарти, які є організаційно-тех-
нічною основою систем якості. На перших 
порах мала місце практика внесення в контр-
акти вимог до систем якості, що доповнювали 
вимоги до продукції, а також до перевірки сис-

© Ляшко І.І., Єременко О.М.

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 П
ІД

П
РИ

ЄМ
СТ

ВА
М

И



309

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

тем якості на підприємстві у виробника. Для 
регулювання процесу перевірки систем якості 
в низці країн (США, Канада, Великобританія 
та ін. ) були створені національні стандарти, 
що встановлюють вимоги до систем якості, а 
в 1987 р. Міжнародною організацією із стан-
дартизації ISO були розроблені і впроваджені 
міжнародні стандарти серії 9000, доповнені 
в подальшому стандартами серії 10000, які 
сконцентрували досвід управління якістю і 
були запроваджені в багатьох країнах як наці-
ональні.

Виявлено, що на якість продукції впливає 
значна кількість факторів, які діють як само-
стійно, так і у взаємозв’язку між собою, як на 
окремих етапах життєвого циклу продукції, так 
і на кількох. Усі фактори об’єднані в чотири 
групи: технічні, організаційні, економічні і 
суб’єктивні.

До технічних факторів належать: конструк-
ція, схема послідовного зв’язку елементів, 
схемні вирішення, технологія виготовлення, 
засоби технічного обслуговування і ремонту, 
технічний рівень бази проектування, виготов-
лення, експлуатації та ін.

До організаційних факторів належать: роз-
поділ праці і спеціалізація, форми організа-
ції виробничих процесів, ритмічність вироб-
ництва, форми і методи контролю, порядок 
пред’явлення і здачі продукції, форми і спо-
соби транспортування, зберігання, експлуата-
ції (споживання), технічного обслуговування, 
ремонту та ін.

Організаційним факторам, на жаль, ще не 
приділяється стільки уваги, скільки технічним, 
тому дуже часто добре спроектовані і виготов-
лені вироби в результаті поганої організації 
виробництва, експлуатації і ремонту достро-
ково втрачають свою високу якість.

До економічних факторів належать: ціна, 
собівартість, форми і рівень зарплати, рівень 
витрат на технічне обслуговування і ремонт, 
ступінь підвищення продуктивності суспільної 
праці та ін.

Економічні фактори особливо важливі 
в умовах ринкової економіки, їм водночас 
властиві контрольно-аналітичні стимулюючі 
особливості. Правильно організоване ціно-
утворення стимулює підвищення якості. При 
цьому ціна повинна покривати всі витрати під-
приємства на заходи по підвищенню якості і 
забезпечувати необхідний рівень рентабель-
ності. Водночас вироби з більш високою ціною 
повинні бути високої якості [2, c. 76].

У забезпеченні якості значну роль відіграє 
людина з її професійною підготовкою, фізіо-

логічними і емоціональними особливостями. 
Від професійної підготовки людей, які зайняті 
проектуванням, виготовленням та експлу-
атацією виробів, залежить рівень викорис-
тання технічних факторів. Але якщо в про-
цесі функціонування технічних факторів роль 
суб’єктивних слабшає, тому що на цій стадії 
процес проходить із використанням сучасної 
техніки і технології, яка максимально звільняє 
технологічний процес від участі людини, то 
в організаційних факторах суб’єктивний еле-
мент відіграє вже значну роль, особливо коли 
мова йде про способи і форми експлуатації і 
споживання виробів [3, c. 57].

Наскільки важливі суб’єктивні фактори, 
свідчить поширена серед виробників думка 
про економічну вигідність підвищення якості. 
Якість розглядається при цьому як соціальна 
бажана мета, але її вплив на підвищення рен-
табельності вважається мінімальним. Пояс-
нюється це недостатньою обізнаністю вироб-
ників, які припускаються таких помилок.

Розробка і впровадження системи управ-
ління якістю продукції (УЯП) є складним про-
цесом, який має три етапи: підготовку до роз-
робки системи, розробку проекту системи і 
впровадження системи.

В колишньому СРСР початком системного 
підходу до управління якістю продукції вважа-
лася розробка і впровадження системи без-
дефектного виготовлення продукції (СБВП) 
і здавання її відділу технічного контролю 
(ВТК) і замовникам із першого пред’явлення, 
яка виникла в 1955 р. і була впроваджена на 
Саратовському авіаційному заводі.

Головною особливістю і новизною СБВП 
було те, що вона давала змогу проводити кіль-
кісну оцінку якості праці кожного виконавця, 
колективів, підрозділів і на цій основі прово-
дити моральне і матеріальне стимулювання.

На передових підприємствах Львівської 
області було розроблено львівський варіант 
саратовської системи – система бездефектної 
праці (СБП), де основним показником якості 
праці є коефіцієнт якості праці – кількісний 
вираз якості праці виконавців [4, c. 301].

Але якими б досконалими не були системи 
УЯП, організація виробництва, технологія – за 
всім цим стоїть людина з її бажанням чи неба-
жанням, умінням чи невмінням працювати 
якісно. Навіть якість виробів, повністю виго-
товлених роботизованими заводами, врешті-
решт залежить від якості виготовлення тих же 
роботів людиною.

Загальновизнаною є залежність якості про-
дукції від того, як вище керівництво фірми 
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сприймає ідеї комплексного УЯП, як від-
носиться до впровадження різних заходів, 
пов’язаних із цим. Спеціалісти фірми «Край-
слер Моторс», наприклад, уважають, що для 
успіху в конкурентній боротьбі мало простого 
управління, для цього потрібний керівник-
лідер, який повинен чітко усвідомлювати необ-
хідність змін і розуміти, що з цим пов'язаний 
певний ризик.

Американський учений Ф. Кросбі запропо-
нував модель оцінки лідера і ступінь зрілості 
керівників різного рівня. На його думку, одним 
із способів цієї оцінки є складання «моделі 
ефективного лідера», яка враховує показники 
«оперативної зрілості» (уміння виконувати 
поставлені задачі) і «психологічної зрілості» 
(уміння контактувати і керувати людьми). 

У промислово розвинених країнах світу 
широко поставлене навчання методам УЯП. 
Так, наприклад, в університетах США викла-
дають курси з УЯП, які включають теоре-
тичну і практичну підготовку. Керівництво 
вищої ланки японських фірм очолює і сприяє 
розвитку діяльності з питань управління 
якістю. Воно відповідає за розробку страте-
гії якості і контролює строки виконання про-
грам і планів, визначає необхідність в кори-
гуючих заходах. 

В Японії дисципліни з УЯП викладаються в 
23 вишах країни. Японські фірми практикують 
також навчання персоналу методам дискусій-
них груп, які аналізують, наприклад, скарги 
від споживачів. Кожна японська фірма ство-
рює свою програму навчання, але для всіх 
програм характерне поєднання теоретичних і 
практичних занять («тренування на робочому 
місці»). Так, на фірмі «Ніссан» навчання з від-
ривом від виробництва займає біля 500 днів 
на протязі перших 10 років роботи. Подальше 
навчання здійснюється на робочих місцях у 
вечірні години або вихідні дні. По закінченні 
навчання проводиться атестація, яка здійсню-
ється керівниками підрозділів або іншими спе-
ціалістами. Але у випадку провалу на цьому 
екзамені три рази працівнику вручають «чер-
вону картку» – свідоцтво його професійної 
непридатності [5, c. 77].

На фірмах Німеччини створені такі умови, 
коли мати високу кваліфікацію і постійно її 
підвищувати вважається дуже престижним. 
Через систему підвищення кваліфікації на 
фірмах проходять на протязі року до 80% 
персоналу. Проблема підвищення якості в 
Німеччині розглядається як «вічна», тому що 
ускладнення виробництва ставить нові вимоги 
перед працівниками всіх рівнів.

Німецькі спеціалісти вважають, що розви-
ток трудового колективу набагато проблем-
ний, ніж розвиток інших напрямів у діяльності 
підприємства, тому що вимагає набагато біль-
ших витрат і часу. Але цей розвиток потрібний, 
тому що ефективне використання капіталу 
і засобів виробництва можливе тільки при 
наявності висококваліфікованих співробітни-
ків, і тільки це може забезпечити фірмі довго-
строковий успіх у конкурентній боротьбі.

На сучасному етапі велике значення в УЯП 
надається мотивації творчого відношення 
до праці. Поширеним у всьому світі спосо-
бом мотивації стали гуртки якості, які вперше 
виникли в Японії.

На фірмах Німеччини гуртки якості почали 
організовуватись тільки на початку 80-х років: 
у 1982 р. вони працювали на 200 фірмах, а в 
1987 р. – уже майже на 1,5 тис. Гуртки зби-
раються в робочий час, їх керівники мають 
зв'язок із вищим керівництвом підприємства, 
що дає можливість оперативно впроваджу-
вати пропозиції членів гуртка.

У країні використовуються і інші форми 
мотивації: пошук відповідних форм і методів 
керівництва підприємством; підвищення сту-
пеня інформованості виробничого персоналу 
про справи і перспективи фірми; співучасть 
працівників у прийнятті рішень і самостійні 
оперативні рішення. Особливого значення 
набувають обладнання робочого місця, ство-
рення виробничої атмосфери, гуманізація 
умов праці (чергування видів роботи, зміна 
фізичних і психологічних навантажень, ерго-
номіка).

За спостереженнями німецьких експертів, 
ступінь усвідомлення важливості якісної праці 
значно залежить від стану і освітянського 
рівня людей.

Для американських фірм характерно ство-
рення експериментальних гуртків на окремих 
ділянках виробництва: після вдалих експери-
ментів відбувається широке їх упровадження. 
Є спроби організації гуртків, до складу яких 
входять спеціалісти одного профілю, але такі, 
що працюють у різних підрозділах. Вважа-
ється, що в такому випадку проблеми вирі-
шуються більш успішно. Члени гуртків у США 
збираються, як правило, у робочий час і засі-
дають один раз на тиждень по одній годині; 
робота їх у неробочий час оплачується за під-
вищеними ставками [5, c. 112].

Характерно, що на фірмах США гурток 
діє на протязі 1,5–2,5 років. Аналіз причин 
розпаду гуртків свідчить про те, що найчас-
тіше – це відсутність підтримки зі сторони 
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керівництва фірми, додаткові витрати на 
впровадження пропозицій членів гуртків, 
недостатня підготовка і непродумана сис-
тема навчання тощо. Американські спеціа-
лісти шукають способи стимулювання гуртків 
і продовження строку їх існування, насампе-
ред перебудовують процес навчання, вико-
ристовують метод «ділових ігор», ситуаційні 
семінари, що робить цей процес більш ціка-
вим і динамічним.

У колишньому СРСР гуртки якості стали 
функціонувати з 1986 р. як громадські фор-
мування робітників, інженерно-технічних пра-
цівників і службовців. Вони створювались на 
добровільних засадах на ділянках, у цехах, 
відділах та інших підрозділах підприємств. 
Але в силу різних об’єктивних і суб’єктивних 
причин вони не одержали широкого поши-
рення, а з розпадом Союзу практично припи-
нили свою діяльність [6, c. 107].

Таким чином, гуртки якості на сьогодні 
можна вважати найбільш поширеною фор-
мою мотивації працівників до творчого підходу 
при вирішенні проблем якості продукції. Але 
загальновизнаним є те, що діяльність гуртків 
дає бажаний ефект лише тоді, коли зарубіж-

ний досвід упроваджується з урахуванням 
національних особливостей.

Висновки. Отже, фактори, що впливають 
на якість продукції, укрупнено можуть бути 
представлені трьома блоками:

1. Внутрішні обставини (дисципліна, облад-
нання, технологія, метрологічне забезпе-
чення, випробувальна база, технічний контр-
оль, організаційна структура, система).

2. Зовнішні умови (вимоги ринку, якість 
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, 
ритмічність поставок, правове забезпечення 
якості (юридична відповідальність за дефек-
тну продукцію), необхідність оцінки і підтвер-
дження якості, інвестиції, підтримка держави, 
вимогливість контролю і нагляду, узгодженість, 
вимоги до складових продукції і виробництва, 
рівень конструкторських розробок).

3. Людський фактор (кваліфікація, досвід, 
професіоналізм, заохочення, активність та іні-
ціатива, обмін передовим досвідом).

Підсумовуючи, можна зазначити, що всі 
чинники в сукупності мають значний вплив 
на якість товарів і послуг, особливо людський 
фактор, і цей вплив може бути як позитивним, 
так і негативним.
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Стаття присвячена дослідженню сутності концепції створення спільної цінності як нової управлінської 
практики підвищення фінансової ефективності бізнесу, що поєднує отримання компанією прибутку із задо-
воленням суспільних потреб. Розглянуто рівні створення спільних цінностей, взаємозв’язок між ними та до-
сліджено відмінності концепції створення спільної цінності від концепції корпоративної соціальної відпові-
дальності.

Ключові слова: спільна цінність, концепція створення спільної цінності, корпоративна соціальна відпо-
відальність, ланцюжок створення цінності, бізнес.

Михайлишин Н.П., Романив С.Р. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ

Статья посвячена исследованию сущности концепции создания общей ценности как новой управленчес-
кой практики повышения финансовой эффективности бизнеса, которая объединяет получение компанией 
прибыли с удовлетворением общественных потребностей. Рассмотрены уровни создания общей ценности, 
взаимосвязь между ними и исследованы отличия концепции создания общей ценности от концепции корпо-
ративной социальной ответственности.

Ключевые слова: общая ценность, концепция создания общей ценности, корпоративная социальная 
ответственность, цепочка создания ценности, бизнес.

Mykhailyshyn N.P., Romaniv S.R. THE CONCEPT OF THE CREATION OF SHARED VALUE: A NEW VIEW ON 
THE FORMATION OF COMPANY VALUES

The article investigates the essence of the concept of shared value as a new management practice to enhance 
financial business productivity, combining company income and satisfaction of social needs. The levels of shared 
value creation and the relationship between them were considered; the differences between the concept of a shared 
value creation and the concept of corporate social responsibility were investigated.

Keywords: shared value, concept of shared value creation, corporate social responsibility, value chain, business.

Постановка проблеми. Протягом остан-
ніх років бізнес усе частіше сприймається як 
головне джерело економічних, соціальних і 
екологічних проблем. Значною мірою у цьому 
винні самі компанії, сприймаючи питання фор-
мування цінностей дуже обмежено. Вони орі-
єнтуються здебільшого на короткострокову 
фінансову ефективність. А для того щоб бізнес 
залишався успішним у довгостроковій перспек-
тиві, він повинен створювати цінності не тільки 
для своїх акціонерів, а й для всього суспільства. 
Авторитетні представники ділових і наукових кіл 
вважають, що компаніям варто взяти ініціативу 
у власні руки й об’єднати бізнес і суспільство. 

Епоха традиційного підходу до корпоратив-
ної соціальної відповідальності (далі – КСВ) як 

до надбудови, яка вимагає додаткових витрат 
і приносить обмежену вигоду для ділової репу-
тації фірми, вже закінчується. Їй на зміну при-
ходить нова ініціатива, мета якої – досягнення 
конкретного фінансового результату, більш 
високої ефективності як в діловій, так і в соці-
альній сфері. За рахунок більш ефективних і 
грамотних методів ведення господарської та 
комерційної діяльності можна створити і соці-
альну, і фінансову вартість в раніше небачених 
масштабах. Однак для цього потрібно вийти за 
рамки старих уявлень про КСВ [1, c. 1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепція спільної цінності (Сreating Shared 
Value, CSV) вперше була представлена ком-
панією Nestlé у 2009 р. Авторами концепції 
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є Майкл Е. Портер, професор Університету 
ім. єпископа Вільяма Лоренса при Гарвард-
ському університеті і Марк Р. Крамер, головний 
спеціаліст ініціативи «Корпоративна соціальна 
відповідальність», що виконується на базі 
Гарвардського інституту державного управ-
ління ім. Джона Ф. Кенеді. Основним джере-
лом є їхня стаття у журналі Harvard Business 
Review «Створення спільної цінності», у якій 
автори визначили CSV як систему принципів 
і методів роботи, які «посилюють конкуренто-
спроможність компанії, одночасно покращу-
ючи економічні і соціальні умови тих спільнот, 
в яких вона працює» [2].

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є вивчення сутності концепції 
створення спільної цінності і кращих світо-
вих практик її впровадження. Передбачається 
дослідити зміст CSV, рівні створення спільної 
цінності, її відмінності від КСВ.

Виклад основного матеріалу. Засновник 
і директор Міжнародного дослідницького цен-
тру КСВ, один із найбільш авторитетних спеці-
алістів у цій галузі Вейн Вісер (Wayne Visser) 
зазначає, що більшість корпоративних про-
грам із КСВ «направлені на зменшення нега-
тивних ефектів, а не на примноження пози-
тивних. Це селективні і розрізнені програми, 
а не діяльність, спрямована на цілісні і сис-
темні зміни» [3]. Він сформулював три фун-
даментальні недоліки чи «прокляття» КСВ: 
ізольованість від основних бізнес-процесів 
(переферійність КСВ), невідповідність змісту 
соціальної діяльності характеру і гостроті еко-
логічних, соціальних проблем і ризиків (від-
стаюча КСВ), проблематичність кількісного 
вимірювання економічного ефекту від КСВ 
(нерентабельність КСВ) [4].

Вважаємо, що одним із напрямів подо-
лання існуючих обмежень є стратегічний 
підхід до КСВ, обґрунтований М. Портером 
і М. Крамером. У рамках стратегічного під-
ходу соціальна політика компанії все частіше 
трактується не тільки як спосіб реагування на 
соціальні запити зацікавлених сторін, але й як 
елемент корпоративної стратегії [5]. Така полі-
тика базується на концепції спільної цінності 
(CSV – Creating Shared Value) й орієнтована 
на довгострокові конкурентні переваги.

Спільна цінність – це управлінська практика 
підвищення фінансової ефективності бізнесу, 
що поєднує отримання компанією прибутку 
із задоволенням суспільних потреб. Оскільки 
основним завданням бізнесу є отримання 
прибутку для власників, то компанії повинні 
вибудовувати свою стратегію таким чином, 

щоб знаходити прибуткові види діяльності і 
одночасно підвищувати якість довкілля, вирі-
шувати соціальні питання. Тісно пов’язуючи 
успіх компанії із вирішенням соціальних про-
блем, концепція спільних цінностей відкриває 
найрізноманітніші шляхи для тих, хто бажає 
відповідати новим потребам людей, підвищу-
вати рентабельність власного виробництва, 
вигідно відрізнятися від конкурентів і розши-
рювати свої ринки [6].

Основна ідея концепції створення спільної 
цінності полягає у зміцненні взаємозв’язку між 
соціальним і економічним прогресом, що здат-
ний породити нову хвилю глобального розви-
тку. В основу даної концепції було покладено 
досвід соціальної діяльності компанії Nestlé в 
країнах Латинської Америки як приклад інно-
ваційного підходу до реалізації політики соці-
альної відповідальності.

Концепція спільної цінності базується на 
тому, що ринки формуються не тільки еконо-
мічними, а й соціальними потребами (якісне 
харчування, охорона здоров’я, житло, під-
тримка літніх людей, хороша екологія). Але 
лише небагато компаній задаються питан-
ням, чи влаштовує споживачів їхня продукція і 
послуги. Наприклад, раніше основним завдан-
ням продовольчих компаній було забезпечити 
споживачів великою кількістю різноманітніт-
них товарів, сьогодні ж їм доводиться перебу-
довувати свої стратегії відповідно до ідеї здо-
рового харчування.

Принципи спільної цінності стосуються як 
комерційних компаній, так і некомерційних 
організацій і органів влади. Суспільство не 
цікавить, які організації створили цінність. 
Важливо, щоб створені ними блага сприяли 
досягненню максимального ефекту з най-
меншими витратами. Увага акцентується не 
на вкладених коштах і виконаній роботі, а 
на досягнутому результаті: задоволенні люд-
ських потреб, обслуговуванні нових ринків, 
внутрішніх витратах, конкурентних перевагах.

CSV істотно відрізняється від звичайного 
бізнесу, оскільки спільна цінність, як правило, 
є наслідком розробки та впровадження нового 
продукту, моделі або технології. Так, корпора-
ція General Electric (GE) упродовж п’яти років 
практично подвоїла свої доходи, реалізу-
вавши ініціативу Ecomagination, орієнтовану 
на розробку енергозберігаючих технологій. 
Телекомунікаційна компанія China Mobile пра-
цює над проектом, пов’язаним із використан-
ням мобільного зв’язку в сільській місцевості 
Китаю для покращення доступу до якісних 
медичних послуг. Компанія розробляє спеці-
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альні програми для мобільного телефону, які, 
наприклад, дозволяють батькам призначати 
час прийому у лікаря для вакцинації своїх 
дітей, чи нагадують пацієнту про необхідність 
прийому ліків у потрібний час. Розвиваючи 
нові прибуткові напрямки бізнесу, компанія 
одночасно вирішує соціальні проблеми жите-
лів сільської місцевості Китаю, підвищуючи 
якість їх життя [7].

Створення спільної цінності починається з 
обговорення бізнес-стратегії, переосмислення 
та узгодження соціальних і фінансових цілей. 
Соціальні цілі завжди повинні бути пов’язані 
з основним бізнесом компанії і найважливі-
шими напрямками її діяльності, оскільки саме 
так компанія зможе реально вплинути на вирі-
шення соціальних проблем, використовуючи 
для цього свою присутність на ринку і масш-
таби діяльності. Але процес створення спіль-
ної цінності не повинен бути простим допо-
вненням до бізнес – діяльності, він повинен 
вбудовуватись в усі бізнес – процеси компанії. 
Користь для суспільства повинна стати при-
родною складовою ділової активності. Тому 
при створенні економічної вартості мають 
використовуватись тільки ті способи, які при-
носять користь суспільству. 

Спільна цінність формується у процесі 
дослідження сильних і слабких сторін бізнесу 
в контексті соціальних потреб зовнішнього 
середовища. Компанія перш за все повинна 
вирішити, якою соціальною проблемою вона 
може займатися, використовуючи свої уні-
кальні ресурси, а також становище на ринку 
і в суспільстві. Виходячи з цього, визнача-
ються, а потім реалізуються ділові практики у 
різних сферах діяльності. Наприклад, у сфері 
охорони здоров’я: південноафриканська стра-
хова компанія Discovery Insurance розробила 
програму, яка пропагує ідею здорового спо-
собу життя і сприяє збільшенню тривалості 
життя населення. Завдяки цій ініціативі органі-
зація знижує ціни на страхові продукти, залу-
чає нових споживачів і збільшує річний обсяг 
прибутку [8]. 

У сфері захисту довкілля: австралійський 
виробник фарби Ecolour сконцентрував 
зусилля на створенні екологічно безпечної 
продукції, скоротивши викиди парникових 
газів, здобув визнання широкої аудиторії спо-
живачів [9, с. 4].

Виділяють три рівні створення спільної цін-
ності:

– переосмислення – з точки зору інтер-
есів суспільства – продуктів і ринків – вияв-
лення ринків із незадоволеними потребами, 

аналіз соціальної корисності чи шкідливості 
продукції, розробка прибуткових продуктів, які 
відповідають потребам клієнтів і підвищують 
якість їх життя, забезпечення доступу клієнтів 
до цих продуктів.

Великі перспективи відкриваються перед 
компаніями, які проникають на нові ринки і на 
ринки країн, що розвиваються. Охоплюючи 
мільярди нових покупців, продаючи малоза-
безпеченим і нужденним верствам населення 
адекватну продукцію за низькою ціною, компа-
нії вирішують соціальні проблеми в цих регіо-
нах і одночасно отримують значний прибуток.

Одна з найбільших у світі фармацевтичних 
компаній Британська Glaxo Smith Kline остан-
німи роками переорієнтувала свій бізнес на 
Африку, запустивши ряд науково-дослідниць-
ких проектів з вивчення, лікування і профілак-
тики хвороб, які Всесвітня організація охорони 
здоров’я визнала найбільш небезпечними – 
СНІДу, туберкульозу і малярії. Завдяки такій 
політиці компанії найменш розвинуті країни 
отримують рецептурні препарати і вакцини за 
ціною, що становить 25% від ціни, яку платять 
процвітаючі країни. Знизивши ціни для най-
менш розвинених країн корпорація за три роки 
подвоїла обсяги поставок і підвищила рівень 
продажів до 80% у кожній країні. Glaxo Smith 
Kline співпрацює з некомерційними організа-
ціями Amref Health Africa, CARE International и 
Save the Children, що реалізують програми у  
34 країнах світу. В рамках цих ініціатив про-
йшли навчання більше 25 тис. медичних пра-
цівників, що обслуговують 6,5 млн осіб. Нині 
компанія готується до запуску нових виробни-
чих потужностей, дослідницьких лабораторій і 
програм розвитку охорони здоровя і передба-
чає вкласти у ці проекти $ 130 млн [10, с. 10-11].

– переосмислення продуктивності в лан-
цюжку створення цінності – підвищення про-
дуктивності компанії або її постачальників з 
одночасним вирішенням соціальних і еколо-
гічних обмежень в ланцюжку створення вар-
тості.

Соціальні проблеми часто підвищують 
витрати в ланцюжку створення цінності. Над-
лишкова упаковка, викиди парникових газів 
завдають шкоди не тільки довкіллю, але й 
самому підприємству. У 2009 р. американська 
компанія – ретейлер Wal-Mart змінила марш-
рути своїх вантажівок, скоротивши їх на 150 
млн км. Незважаючи на те, що збільшився 
обсяг морських перевезень, компанія додат-
ково заробила $ 200 млн. Окрім того, було 
зекономлено на упаковці, оскільки коробки 
вироблялись із перероблених відходів кар-
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тону, зібраних із магазинів власної мережі. 
Унаслідок цього було збережено 125 тис. 
дерев і 40 млн галлонів води, на 8,6 т зменши-
лась кількість пакувальних відходів [11].

– сприяння розвитку місцевих кластерів – 
зростання продуктивності компанії за рахунок 
поліпшення стану середовища, вирішення 
(пом’якшення) існуючих соціальних проблем у 
місцях основної дислокації компанії.

Найбільший успіх мають програми розви-
тку кластерів, які передбачають співпрацю 
підприємств приватного сектора, торгових 
асоціацій, державних установ і некомерційних 
організацій [2].

Компанія Yara (світовий виробник мінераль-
них добрив) спільно з місцевою владою при 
підтримці уряду Норвегії реалізує програму із 
створення «коридорів росту» сільського госпо-
дарства. Компанія вклала $ 60 млн у модерні-
зацію портів і доріг Мозамбіку і Танзанії. Очіку-
ється, що реалізація цієї програми дасть змогу 
створити 350 тис. нових робочих місць і покра-
щити життя 200 тис. дрібних фермерів. Зросте 
продуктивність компанії Yara, а заодно виграє й 
сільськогосподарський кластер і вся країна [12].

Після проходження першого рівня відкри-
ваються можливості для другого і третього. 
Для кожного рівня відстежуються економічні 
(зростання доходів, збільшення частки ринку, 
підвищення продуктивності, зниження витрат) 
і соціальні (поліпшення якості освіти насе-
лення, харчування, зниження рівня викорис-
тання енергії і споживання води, зростання 
доходів працівників тощо) результати.

Крім того, всі три рівні створення спільної 
цінності взаємно підсилюють один одного. 

Так, розвиток кластерів сприяє збільшенню 
обсягу місцевих закупівель і робить ланцюжки 
поставок менш розосередженими. Поява 
нових продуктів і послуг, які задовольняють 
соціальні потреби або обслуговують слабо-
розвинені ринки, вимагає створення нового 
ланцюжка формування цінності в таких сфе-
рах, як виробництво, маркетинг і дистрибуція 
продукції. Структура нового ланцюжка форму-
вання цінності, у свою чергу, посилює потребу 
в обладнанні та технологіях, що дають змогу 
економити енергію, раціонально використову-
вати ресурси і персонал [2].

Варто зазначити, що можливості CSV визна-
чаються галузевою приналежністю компанії, 
взаємозв’язком конкретних напрямів її бізнесу 
із соціальними проблемами, що дає змогу ком-
панії виокремитися серед конкурентів.

Якщо компанія вирішила втілити концепцію 
CSV, то їй потрібні партнери у місцевій спіль-
ноті. У рамках даної концепції об’єднуються 
бізнес, некомерційні організації, державні 
структури і приватні фонди. Партнерство 
повинно базуватися на активній громадян-
ській позиції усіх залучених суб’єктів, орієн-
туватися на конкретну мету та поступально 
рухатися до її досягнення.

Основними принципами успішної співпраці 
є об’єктивність, прозорість і взаємна вигода. 
Об’єктивність забезпечується правом усіх 
партнерів брати участь у дискусіях і впливати 
на методи вимірювання та способи презентації 
соціальних результатів. Прозорість є аспектом 
підзвітності перед внутрішніми і зовнішніми 
стейкхолдерами. Взаємна вигода передба-
чає адекватну віддачу від ресурсних вкладень 

Таблиця 1
Основні відмінності між КСВ та CSV за М. Портером і М. Крамером [14]

Корпоративна соціальна відповідальність Створення спільних цінностей

Цінність: діяльність на благо суспільства Цінність: економічна вигода і соціальні блага 
сумірні з витратами

Громадянство, благодійність, стійкий 
розвиток

Спільна робота компанії і суспільства над 
створенням спільної цінності

Програми здійснюються на власний розсуд 
компаній або під тиском ззовні

Нерозривний зв’язок з 
конкурентоспроможністю

Відсутність зв’язку із діяльністю, яка націлена 
на отримання максимального прибутку

Нерозривний зв’язок з діяльністю, яка 
націлена на отримання максимального 
прибутку 

Напрямки програм визначаються цілями РR і 
особистими вподобаннями

Програми відображають специфіку і 
формуються всередині компанії

Вплив обмежується зоною корпоративного 
впливу і бюджетом програм КСВ Повна реструктуризація бюджету компанії

Приклад: справедлива торгівля (Fair trade)
Приклад: реорганізація роботи з 
постачальниками з метою підвищення 
прибутку і якості продукції
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кожного учасника, а також спільну соціальну 
цінність, яка перевищує переваги однієї органі-
зації і є тією основною метою, заради якої ство-
рювалося партнерство [13, с. 6-7].

Автори концепції спільної цінності наго-
лошують на її відмінності від корпоративної 
соціальної відповідальності і благодійності. 
На їхню думку, компанії використовують про-
грами КСВ, перш за все, для підтримання 
свого іміджу і репутації, ці програми не роз-
раховані на тривалий термін і, як правило, 
не пов’язані з основним бізнесом. Відмінності 
між концепцією спільної цінності і концепцією 
КСВ наведено в таблиці 1.

На відміну від КСВ, яка є тактикою реагу-
вання на проблеми, спричинені діяльністю 
компанії, концепція спільної цінності є пре-
вентивною (проактивною) стратегією. До того 
ж, як уже зазначалося, створення спільної цін-
ності – невід’ємний компонент основного біз-
несу компанії, а не другорядний напрямок її 
діяльності, тоді як КСВ – своєрідне соціальне 
навантаження на основний бізнес. Благо-
дійна діяльність не приносить компанії прямої 
вигоди, соціальна відповідальність лише змен-
шує негативний вплив бізнесу на суспільство 
і довкілля, тоді як створення спільної цінності 
приносить користь як суспільству, так і бізнесу.

Окремі автори ставлять під сумнів новизну 
концепції спільної цінності. Зокрема, Вейн 
Вісер вважає, що дана концепція відображає 
еволюцію у власних поглядах М. Портера і М. 
Крамера і є їх третім набігом у сфері соціаль-
ної відповідальності, що явно принижує два 
попередні. Він також зазначає, що ця концеп-
ція перегукується з поглядами К. Прахалада і 

Стюарта Харта про потенційні багатства біля 
основи ринкової піраміди (в економіці основа 
піраміди – найбільша, але найбідніша соці-
ально-економічна група). У книгах «Багат-
ство біля основи піраміди» К. Прахалада [15] 
і «Капіталізм на роздоріжжі» Стюарта Харта 
[16] бідняків розглядають як нову можливість 
для розвитку споживчого ринку і як чудову 
лабораторію для інновацій.

Але, незважаючи на ці застереження, Вейн 
Вісер зазначає: «Я фанат CSV…. Я вважаю, 
що CSV вдихнуло нову енергію в рух КСВ. Він 
(М. Портер) спритно змінив мову соціальної 
відповідальності на мову створення цінності, 
яку краще можуть зрозуміти бізнес-лідери, і 
він кинув виклик вузькому визначенню корпо-
ративної мети, щоб вийти за рамки максиміза-
ції прибутку» [17].

Висновки з цього дослідження. Створення 
спільної цінності – це альтернативний погляд 
на практику підвищення фінансової ефектив-
ності корпорацій, який поєднує отримання 
прибутку із задоволенням суспільних потреб. 
CSV не вирішує всі соціальні проблеми, але 
дає можливість компаніям на основі своїх 
професійних навичок і вмінь стати лідерами 
соціального прогресу. 

Концепція базується на практичному 
досвіді компаній і пропонує деякі загальні 
прийоми досягнення синергетичного ефекту. 
На сьогоднійшій день CSV є новацією, але з 
часом вона стане стандартною практикою, 
адже створюючи спільну цінність, компанії 
зможуть побудувати прибутковий і стійкий біз-
нес, який за своїми показниками перевершить 
традиційну практику.
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Статтю присвячено актуальним питанням фінансового планування діяльності підприємства в аспекті тео-
ретичного обґрунтування. Проаналізовано та систематизовано складові частини фінансового планування на 
сучасному підприємстві. Досліджено характерні риси та принципи фінансового планування. Окреслено зна-
чення та доцільність фінансового планування як одного з альтернативних фінансових інструментів. 
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Панасюк М.А., Бойко Е.А. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам финансового планирования деятельности предприятия в ас-
пекте теоретического обоснования. Проанализированы и систематизированы составляющие финансово-
го планирования на предприятии. Исследованы характерные черты и принципы финансового планирова-
ния. Определены значение и целесообразность финансового планирования как одного из альтернативных 
финансовых инструментов.

Ключевые слова: финансовое планирование, деятельность предприятия, достижение цели предпри-
ятия, финансовые инструменты, эффективность деятельности.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах функціонування 
підприємств, що характеризуються невизна-
ченістю і високою динамічністю зовнішнього 
середовища, виникає об'єктивна необхідність 
застосування ефективного фінансового пла-
нування діяльності. Без його використання в 
діяльності підприємства важко забезпечити 
стійкий фінансовий стан у майбутньому, сфор-
мувати достатній обсяг фінансових ресурсів 
на розвиток при мінімальних витратах, а отже, 
досягти конкурентоспроможності на ринку.

Фінансове планування включає всі опера-
ційні процеси, пронизує і зв'язує в єдиний лан-
цюг маркетинг, кадрове та виробниче плану-
вання. За допомогою фінансового планування 
конкретизуються намічені прогнози, визна-

чаються взаємопов'язані завдання і послі-
довність їх реалізації в досягненні обраної 
мети. Важливість і актуальність усіх зазначе-
них питань зумовили значний інтерес і увагу 
вчених до вивчення фінансового планування 
діяльності підприємства. При цьому необхідно 
відзначити різнобічність висвітлення питань 
фінансового планування в науковій літературі 
і, як наслідок, відсутність єдиної термінологіч-
ної бази його пізнання [1, с. 120].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз наукової літератури показав, 
що зарубіжні автори Брейлі Р., Брігхем Ю., 
Ван Хорн Дж.Д., Росс С., Сицилиано Дж.,  
Ченг Ф.Лі, Етрілл П. та ін. приділяють більшу 
увагу питанням фінансового планування на 
підприємстві. 

© Панасюк М.А., Бойко О.О.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Недостатнім є узагаль-
нення і систематизація існуючих досліджень 
термінологічного базису фінансового плану-
вання, що могло б слугувати для отримання 
більш цілісного уявлення про сам процес, 
його сутність, призначення і, як наслідок, під-
вищення результативності його використання 
на підприємстві, що б призвело до підвищення 
ефективності його діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення і сис-
тематизація наукової літератури, яка розкри-
ває сутність, мету, об'єкт, предмет, завдання, 
принципи та функції фінансового планування 
та формування цілісного уявлення про фінан-
сове планування як економічної категорії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сутнісні складові частини фінансового 
планування (ФП) розкриваються через систему, 
що включає поняття, об'єкт, предмет, мету, 
принципи, завдання та функції, взаємозв'язок 
яких представлено на рис. 1 [2, с. 73].

Розглянемо поетапно кожну з перерахова-
них складових.

Управлінський підхід, у рамках якого фінан-
сове планування розглядається як складова 
частина функції планування в управлінні, на 
нашу думку, не розкриває всі завдання і його 
функції на підприємстві. Пов'язано це насам-
перед із тим, що сучасні умови викликають 
необхідність забезпечення адаптивності про-
цесу фінансового планування до зміни навко-
лишнього середовища, а саме: проведення 
моніторингу умов функціонування і результа-
тів діяльності підприємства, коригування пла-
нів, контроль виконання і т.д. Тому сьогодні 
фінансове планування має розглядатися 
як одна з найважливіших складових частин 
фінансового менеджменту на підприємстві в 
рамках загальноекономічної підходу.

Сучасною проблемою науковців у даному 
питанні є позиція авторів, які під фінансовим 
плануванням розуміють тільки складання 

фінансового плану (планів) або прогнозування 
фінансових результатів діяльності, так як ці 
процеси, безумовно, будучи найважливішими 
складовими частинами, не відображають весь 
його зміст і значення в забезпеченні ефектив-
ності фінансового менеджменту [3, с. 112].

У результаті проведеного наукового аналізу 
було знайдено найбільш точне тлумачення 
фінансового планування. Дане визначення 
досить повно розкриває роль і завдання 
даного виду планування в діяльності підпри-
ємства, однак не містить такої важливої його 
складової, як цільові установки проведення. 

Залежно від стадії життєвого циклу під-
приємства, кон'юнктури ринку, на якому воно 
функціонує, й інших чинників внутрішнього 
і зовнішнього середовища, цілі підприємств 
варіюються від необхідності уникнення бан-
крутства до розвитку і освоєння нових рин-
ків. Тому і процес фінансового планування 
може мати різні цільові установки залежно від 
завдань, визначених менеджментом підпри-
ємства на перспективу [4, с. 3]. 

Таким чином, з авторської позиції дане 
визначення необхідно уточнити: фінансове 
планування – процес систематичної підготовки 
управлінських рішень, які прямо або опосе-
редковано впливають на обсяги фінансових 
ресурсів, узгодження джерел їх формування та 
напрямів використання відповідно до виробни-
чих і маркетингових планів, а також величини 
показників підприємства в плановому періоді, 
що забезпечують рішення завдань найбільш 
раціональним шляхом для досягнення його 
цілей у перспективному періоді.

Аналіз літератури свідчить, що питання 
фінансового планування розглядаються вче-
ними в комплексі, при цьому конкретні фор-
мулювання предмета і об'єкта фінансово 
планування практично відсутні в науковій 
літературі. З точки зору об'єкта фінансового 
планування доцільно відокремити: рух фінан-
сових ресурсів, фінансові відносини, які вини-
кають при формуванні, розподілі та викорис-

 

 

 

 

 

 

Фінансове планування поняття Мета Завдання 

Функції Принципи 
Об’єкт Предмет 

Рис. 1. Взаємозв'язок сутнісних складових елементів  
фінансового планування як економічної категорії
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танні фінансових ресурсів, фінансові ресурси 
та насамперед прибуток. Оскільки об'єктом 
може виступати процес або явище, на яке 
спрямована діяльність, то об'єктом фінансо-
вого планування є процес формування і роз-
поділу фінансових ресурсів [5, с. 14].

Предмет фінансового планування знахо-
диться в межах об'єкта і відображає аспект 
проблеми, досліджуючи який виділяємо його 
головні, найбільш суттєві ознаки, на яких ство-
рюється основа цілісного пізнання об'єкта. 
Таким чином, предметом фінансового плану-
вання є сукупність інструментів фінансового 
механізму, які забезпечують оцінку фінансово-
економічних управлінських рішень у межах 
фінансової політики підприємства.

Мета фінансового планування формується 
на підставі обраних критеріїв реалізації фінан-
сових рішень, які, як правило, спрямовані на 
максимізацію продажів, прибутку, власності 
власників підприємства. Аналіз наукової літе-
ратури свідчить, що мета ФП може бути сфор-
мульована як:

– забезпечення оптимальних можливос-
тей господарської діяльності підприємства;

– визначення можливих обсягів надхо-
джень і витрачання грошових коштів у плано-
вому періоді;

– обґрунтування можливостей фінансу-
вання передбачуваних економічних, техніч-
них і соціальних проектів та оцінка їх ефек-
тивності з урахуванням кінцевих фінансових 
результатів;

– підвищення ефективного використання 
короткострокових і довгострокових фінансо-
вих ресурсів.

Узагальнивши наведені формулювання, 
сформулюємо мету фінансового планування 
діяльності підприємства як формування опти-
мальних фінансових можливостей досяг-
нення мети підприємства на певному етапі 
його діяльності [6, с. 145].

Фінансове планування здійснюється від-
повідно до визначених принципів, які випли-
вають із загальних принципів планування і 
фінансування діяльності, але мають свої осо-
бливості, зумовлені синтезом цих двох проце-
сів. Специфічними принципами фінансового 
планування є:

– принцип відповідності – полягає в тому, 
що придбання поточних активів слід плану-
вати переважно за рахунок короткострокових 
джерел, а модернізацію і технічне розвиток – 
за рахунок довгострокових джерел;

– принцип надлишку грошових коштів, що 
припускає в процесі планування «не обну-

ляти» грошовий рахунок, а мати певний запас 
для забезпечення надійної платіжної дисци-
пліни;

– принцип альтернативності, який перед-
бачає проведення різноманітних планових 
розрахунків і вибір найкращої альтернативи 
розвитку підприємства;

– принцип адекватності, який полягає у 
виборі найбільш відповідних і адекватних 
моделей і методів фінансового планування, 
що враховують закономірності розвитку окре-
мих економічних явищ і процесів;

– принцип співвідношення термінів отри-
мання та використання коштів – капітальні 
вкладення з тривалими термінами окупності 
доцільно фінансувати за рахунок довгостро-
кових позикових коштів;

– принцип платоспроможності, або постій-
ної потреби в робочому капіталі, що зводиться 
до того, що в майбутньому балансі підпри-
ємства сума оборотних коштів підприємства 
повинна перевищувати суму його коротко-
строкових заборгованостей, тобто не можна 
планувати «слабколіквідний» баланс підпри-
ємства;

– принцип рентабельності капіталовкла-
день – передбачає вибір дешевих способів 
фінансування, залучення позикового капі-
талу лише в тому випадку, якщо він підвищує 
рентабельність власного і забезпечує ефект 
фінансового важеля;

– принцип збалансованості ризиків – 
особливо ризикові довгострокові інвестиції 
доцільно фінансувати за рахунок власних 
коштів;

– принцип пристосування до потреб ринку 
– необхідно враховувати кон'юнктуру ринку і 
місце підприємства на ньому [7, с. 74].

Завдання фінансового планування випли-
вають із мети, яку ставить перед собою під-
приємство, яке впроваджує фінансове плану-
вання, та конкретизуються залежно від виду 
планування. 

Реалізація таких завдань вимагає засто-
сування, головним чином, управлінського 
інструментарію дивідендної, фінансової та 
інвестиційної політики, а фінансове плану-
вання виконує функції координації та додат-
кового забезпечення при вирішенні поді-
бних завдань, тому на основі узагальнення 
у статті сформовано перелік завдань фінан-
сового планування, комплексна реалізація 
яких забезпечить можливість досягнення його 
мети:

– встановлення узгодженості поставлених 
цілей і фінансових можливостей їх здійснення;
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– забезпечення нормального відтворю-
вального процесу необхідними джерелами 
фінансування, їх формування та викорис-
тання;

– забезпечення виконання зобов'язань 
підприємства перед бюджетом, позабюджет-
ними фондами, банками та іншими кредито-
рами;

– виявлення резервів і мобілізація ресур-
сів із метою ефективного використання;

– оптимізація податкового навантаження;
– визначення обсягу і структури капіталу в 

плановому періоді;
– контроль фінансового стану і забезпе-

чення платоспроможності підприємства.
З одного боку, фінансове планування є 

функцією управління, яке є основою для при-
йняття фінансово-економічних управлінських 
рішень. З іншого боку, воно виконує низку 
функцій, що відбивають призначення і види 
діяльності підприємства, здійснювані в про-
цесі фінансового планування. Під функціями 
планування розуміються відокремлені види 
праці, породжувані поділом праці всередині 
процесу планування, тобто будь-яка робота, 
будь-яка дія, що здійснюється в процесі фор-
мування плану і спрямована на зміну стану 
підприємства [8, с. 103].

У ході фінансового планування будь-яке 
підприємство всебічно оцінює стан своїх 
фінансів, виявляє можливості збільшення 
фінансових ресурсів, напрями їх найбільш 
ефективного використання. Управлінські 
рішення в процесі планування приймаються 
на основі аналізу фінансової інформації, яка у 
зв'язку з цим повинна бути достатньо повною 
і достовірною. З вищеперерахованого можна 
виділити основні функції фінансового плану-
вання:

– зменшення складності – подолання 
реально існуючої складності запланованих 
об'єктів і процесів;

– мотивація – ініціювання ефективного 
використання матеріального та інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства;

– прогнозування – якість прогнозу визна-
чає й якість плану;

– безпека – облік чинника ризику для його 
уникнення або зменшення;

– оптимізація – забезпечення вибору 
допустимих і найкращих альтернатив вико-
ристання фінансових ресурсів;

– координація та інтеграція – інтеграція і 
взаємодія різних сфер діяльності підприєм-
ства як у процесі планування, так і в процесі 
реалізації затвердженого плану;

 

Фінансове планування – процес систематичної підготовки управлінських рішень, які 
прямо або опосередковано впливають на об’єми фінансових ресурсів, погодження джерел їх 
формування та напрямів використання відповідно до виробничих та маркетингових заходів, 
а також величину показників підприємства в плановому періоді, які забезпечують 
вирішення завдань найбільш раціональним шляхом для досягнення його цілей у 
перспективному періоді.  

Мета – формування оптимальних фінансових можливостей досягнення мети 
підприємства на певному етапі його діяльності.  

Принципи: 
- відповідності; 
- надлишку грошових коштів; 
- альтернативності; 
- адекватності; 
- співвідношення термінів 
отримання та використання коштів; 
- платоспроможності; 
- рентабельності; 
- збалансованості ризиків; 
- пристосування до потреб ринку. 

Функції: 
- зменшення складності; 
- мотивація; 
- прогнозування; 
- забезпечення безпеки; 
- оптимізація; 
- координація та інтеграція; 
- контроль; 
- документування; 
-навчання.  

Рис. 2. Узагальнення сутнісних складових елементів  
фінансового планування діяльності підприємства
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– упорядкування – формування єдиного 
порядку дії всіх працівників підприємства;

– контролю – результативне планування в 
сучасних умовах невіддільне від системи контр-
олю діяльності, етапів виконання плану, зміни 
зовнішніх умов функціонування підприємства, 
що потребують коректування рішення завдань, 
покладених на фінансове планування;

– документування – забезпечення доку-
ментованого ходу виробничої, маркетингової 
та фінансової діяльності підприємства;

– навчання – планування надає ефект 
навчання за допомогою вироблення зраз-
ків раціональних дій і дає змогу вчитися на 
помилках [3, с. 235].

Висновки з цього дослідження. Підво-
дячи підсумки дослідження питання фінансо-
вого планування діяльності підприємства, на 
рис. 2 схематично представлені основні дефі-
ніції поняття, цілі, об'єкта, предмета, завдань, 
принципів і функцій фінансового планування 
як економічної категорії.

У результаті узагальнення та систематизації 
наукової літератури розкрито сутнісні складові 
частини фінансового планування, сформовано 
авторське осмислення основних теоретичних 
понять про сутність, об'єкт, предмет, принципи, 
цілі, завдання та функції фінансового плану-
вання як економічної категорії.

Формування цілісного розуміння про сут-
нісні складові частини фінансового плану-

вання дає можливість більш глибоко і чітко 
визначити значення фінансового плану-
вання як самостійної функціональної області 
фінансового менеджменту, значною мірою 
забезпечує його ефективність у сучасних 
економічних умовах. Проведені дослідження 
можуть бути використані для подальшого 
вдосконалення теорії фінансового плану-
вання, вирішення проблем, пов'язаних із нео-
днозначністю розуміння кола вирішуваних 
завдань і виконуваних функцій, що виника-
ють при реалізації фінансового планування 
на підприємстві.

Підсумовуючи наше дослідження, можна 
стверджувати, що на сьогодні фінансове 
планування є одним з альтернативних фінан-
сових інструментів, яке використовується 
підприємствами для налагодження фінан-
сової діяльності та підвищення власної рен-
табельності та платоспроможності як одних 
із найбільш важливих показників міцного 
фінансового стану суб’єкта господарювання. 
Приділяючи більше уваги фінансовому пла-
нуванню, можна досягти зміцнення фінан-
сової стабільності підприємства за умови 
виконання прогнозованих бюджетом обся-
гів операційної та інвестиційної діяльності 
на засадах фінансової стійкості, створення 
передумов для отримання чистого прибутку, 
достатнього для самоокупності та самофі-
нансування підприємства.
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У статті розглянуто сутність фінансової стійкості підприємства, зовнішні та внутрішні чинники формування 
фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають. Авторами оцінено залежність фінансової стійкості під-
приємства від структури його капіталу, досліджено наукові підходи до розуміння поняття фінансової стійкості 
підприємства, досліджено структуру капіталу ЖКП № 2 м. Луцька, на основі проведених розрахунків запропо-
новано оптимальні значення структури капіталу досліджуваного підприємства.

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, структура капіталу, прибуток, обіговість капіталу, рен-
табельність продажів, фактори фінансової стійкості підприємства.

Патута О.С., Пришко К.Е. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены сущность финансовой устойчивости предприятия, внешние и внутренние факторы 
формирования финансовой устойчивости и факторы, которые на неё влияют. Авторами оценено зависи-
мость финансовой устойчивости предприятия от структуры его капитала, исследованы научные подходы 
к пониманию понятия финансовой устойчивости предприятия, исследована структура капитала ЖКУ № 2  
г. Луцка, на основе проведенных расчетов предложены оптимальные значения структуры капитала исследу-
емого предприятия.

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, структура капитала, прибыль, оборачивае-
мость капитала, рентабельность продаж, факторы финансовой устойчивости предприятия.

Patuta O.S., Prushko K.E. INFLUENCE OF CAPITAL ENTERPRISE TO FINANCIAL STABILITY
The article explains the meaning of financial stability, structure financial stability in the formation of financial 

stability and the factors that affect it.The authors evaluated the dependence of the financial viability of its capital 
structure, studied scientific approaches to understanding the concept of financial stability of the company, the 
structure of capital HCS № 2 m. Lutsk, on the basis of calculations offered the best value capital structure of the 
investigated companies.

Keywords: financial stability of the company, structure, profit, turnover of the capital, profitability of the sales, 
factores financial stability of the company.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Діяльність будь-якого підприємства 
в умовах підвищення процесів глобалізації 
в економіці постійно залежать від різнома-
нітних факторів та невизначених чинників, 
зумовлених зростанням конкуренції на ринку 
або нестабільністю політичної ситуації в кра-
їні. Це може призвести як до позитивних, 
так і до негативних змін у функціонуванню 
підприємства. Збереження фінансової стій-
кості підприємства та мінімізація впливу цих 
різноманітних чинників на сьогоднішній день 
є необхідною умовою існування кожного 
підприємства. Саме тому виникає потреба 
у дослідженні факторів, що впливають на 
фінансову стійкість підприємства і аналізу-
ванні причин, що спричиняють появу нега-
тивних тенденцій і явищ у розвитку підпри-
ємств України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження фінансової 
стійкості підприємства зробили такі вчені, як 
Н.А. Мамонтова, К.В. Самсонова, О.М. Гонча-
ренко, А.В. Сізова, О.В. Крухмаль, Ю.С. Цал-
Цалко, Г.В. Савицька, О.Я. Базілінська, 
В.П. Привалов, Л.М. Шаблиста, В.В. Кова-
ленко, О.В. Павловська, Т.О. Фролова, 
А.І. Ковальов та ін. Науковці досліджували 
тлумачення сутності фінансової стійкості під-
приємства, обґрунтували низку рекомендацій 
щодо її оцінки та збереження.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Водночас окремі 
питання організації фінансів підприємств в 
контексті забезпечення підвищення ефектив-
ності фінансової діяльності потребують більш 
поглибленого опрацювання. Зокрема, у сучас-
ній науковій літературі дотепер не знайшли 
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належного відображення такі аспекти управ-
ління фінансами підприємств, як обґрунту-
вання концептуальних положень щодо вибору 
критерію оптимізації структури капіталу вітчиз-
няних підприємств та потребують додаткового 
дослідження чинники, що можуть впливати на 
рівень фінансової стійкості підприємства,а 
також механізми їх взаємодії.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вплив фак-
тора структури капіталу підприємства на 
рівень його фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як відомо, невизначеність фак-
торів зовнішнього та внутрішнього серед-
овища негативно впливає на діяльність 
підприємств, що призводить до зниження 
забезпечення рівня їх фінансової стійкості. 
Позитивні значення показників фінансової 
стійкості є основою для нормального функ-
ціонування підприємств і поступового зрос-
тання їх економічного потенціалу. Проте у 
науковій літературі існують різні підходи 
щодо тлумачення як означеної дефініції, 
так і чинників, що її визначають. Зокрема, 
В.О. Подольська вважає, що фінансова 
стійкість підприємства – це здатність під-
приємства відповідати за своїми боргами та 

зобов’язаннями і нарощувати економічний 
потенціал, результат його поточного, інвес-
тиційного, фінансового розвитку [6, c. 138].

Фінансова стійкість – це динамічне, комп-
лексне, складне і багатогранне поняття, що 
потребує зваженого підходу до визначення 
напрямів її забезпечення. На думку О.В. Пав-
ловської, фінансова стійкість підприємства – 
це відображення стабільного перевищення 
доходів над витратами, забезпечує маневру-
вання грошовими коштами підприємства та 
завдяки ефективному їх використанню сприяє 
безперервному процесу виробництва і реалі-
зації продукції [5, c. 152]. К.В. Самсонова вва-
жає, що фінансова стійкість підприємства – це 
такий стан фінансової незалежності підпри-
ємства щодо володіння його майном та його 
використання [8, c. 129].

Проаналізувавши тлумачення фінансової 
стійкості підприємства за різними авторами, 
ми прийшли до висновку, що найточнішим та 
найповнішим визначенням фінансової стій-
кості є таке: фінансова стійкість підприєм-
ства – це такий стан підприємства, за якого 
забезпечується стабільна його фінансова 
діяльність, постійне перевищення доходів 
над витратами, вільний обіг грошових коштів, 
ефективне управління фінансовими ресур-

 Рис. 1. Класифікація чинників, що впливають на фінансову стійкість підприємства
Джерело: розробка автора
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сами, безперервний процес виробництва і 
реалізації продукції, розширення й оновлення 
виробництва.

Окрім того, фінансова стійкість підприєм-
ства полягає у його здатності протистояти й 
адаптуватися до дії екзогенних та ендоген-
них чинників. Багато науковців погоджуються 
з тим, що фінансова стійкість є властивістю 
підприємства, яка відображає в процесі вза-
ємодії зовнішніх і внутрішніх чинників досяг-
нення стану фінансової рівноваги і його здат-
ність розвиватися. З даного визначення чітко 
випливає, що на фінансову стійкість підприєм-
ства впливають зовнішні і внутрішні чинники, 
ступінь впливу яких залежить від кон’юнктури 
фінансового ринку і зміни економіко-політич-
ної ситуації в країні.

У наукових дослідженнях спостерігаються 
різні класифікації зазначених чинників, проте 
на нашу думку повне комплексне та системне 
їх відображення відсутнє. З огляду на вище 
зазначене ми пропонуємо таку їх класифіка-
цію (рис. 1).

Варто зазначити, що фінансова стійкість 
залежить від фінансового потенціалу підпри-
ємства. Фінансовий потенціал визначається 
обсягом власних, позичених та залучених 
фінансових ресурсів підприємства, якими воно 
може розпоряджатися для здійснення поточ-
них та перспективних витрат. Зважаючи на це, 
ефективність управління фінансовою стійкістю 
підприємства залежить від раціональності 
управління його фінансовим потенціалом.

Одним з важливих компонентів фінан-
сової стійкості є також наявність необхідної 
кількості фінансових ресурсів, які можна 
сформувати лише за умови ефективної 
роботи підприємства та отримання прибутку. 
Саме прибуток підприємство використовує 
для погашення своїх зобов’язань перед бан-
ками та іншими фінансово-кредитними уста-
новами, а також зобов’язань перед акціоне-
рами й інвесторами. Окрім цього, прибуток 
є одним із основних джерел фінансування 
розширення діяльності підприємства, рекон-
струкції і модернізації обладнання чи його 

заміни. У свою чергу, для досягнення і під-
тримання фінансової стійкості важливий не 
тільки обсяг прибутку, але і його рівень щодо 
вкладеного капіталу або витрат, тобто рента-
бельність діяльності підприємства.

Розглядаючи структуру капіталу слід зазна-
чити, що під структурою капіталу розуміють 
співвідношення між власним і позичковим капі-
талом. Власний і позичковий капітал мають 
певну відмінність, яка випливає з різного рівня 
доходності останніх і рівня ризику для власни-
ків цього капіталу. Власний капітал – це власні 
джерела підприємства, які без визначення 
строку повернення внесені засновниками або 
залишені ними (засновниками) на підприєм-
стві з уже оподаткованого прибутку.

Для залучення коштів на підприємстві часто 
використовують позиковий капітал, оскільки в 
сучасних умовах саме він дає змогу акумулю-
вати значні обсяги фінансових ресурсів, щоб 
реалізувати інвестиційні проекти. Однак у разі 
залучення таких ресурсів у великих обсягах, 
на підприємстві виникають фінансові витрати, 
пов’язані зі сплатою відсотків за кредит, що 
призводить до зменшення чистого прибутку, а 
отже, і до зниження рентабельності капіталу. 
Це, в свою чергу, зумовлює зниження фінансо-
вої стійкості підприємства. Тому, для зміцнення 
своєї стійкості суб’єкту господарювання необ-
хідно формувати оптимальне співвідношення 
між обсягами позикових і власних коштів.

На сьогодні існує два основних варіанти 
співвідношення власного та позикового капі-
талу. На думку вітчизняних вчених оптималь-
ним є співвідношення 50% : 50%, при якому 
досягається найменша середньозважена вар-
тість капіталу або найменша його гранична 
вартість у випадку додаткового залучення 
коштів. Зарубіжні науковці оптимальним нази-
вають таке співвідношення, як 60%:40%, тобто 
60% власного капіталу та 40% позикового 
капіталу, при якому забезпечується високий 
рівень фінансової стійкості та рентабельності 
капіталу. Проте на більшості вітчизняних під-
приємств не дотримуються даних співвідно-
шень, не забезпечуючи ефективний розвиток 

Таблиця 1
Аналіз структури фінансових ресурсів ЖКП № 2 у 2012–2014 рр.

Показник
Роки

2012 2013 2014
тис. грн % тис. грн % тис. грн %

Власний капітал 224810 99,4 213799 99,4 338268 99,6
Позиковий капітал 1405 0,6 1227 0,6 1216 0,4
ВСЬОГО 226215 100,0 215026 100,0 339484 100,0
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підприємства. Прикладом є аналіз структури 
капіталу Житлово-комунального підприєм-
ства № 2, який відображено у таблиці 1.

Згідно з даними таблиці. , можемо зробити 
висновок, що у 2014 році в загальній струк-
турі пасивів підприємства власний капітал 
займає 99,6%, тобто підприємство використо-
вує лише власні кошти та є незалежним від 
зовнішніх кредиторів. Проте дана особливість 
є і негативним явищем для ЖКП № 2, оскільки 
підприємство не залучає та не спрямовує 
кошти для розвитку, модернізації обладнання 
та рефінансування.

З таких умов коефіцієнти фінансової стій-
кості значно перевищують нормативні зна-
чення, тобто підприємство є абсолютно 
фінансово стійким, оскільки у підприємства 
наявна велика частка власного капіталу у 
загальному підсумку балансу, а частка пози-
кового капіталу є незначною (0,6% у 2012 та 
2013 роках; 0,4% у 2014 році), і це дозволяє 
підприємству бути незалежним від кредито-
рів. Проте це обмежує темпи розвитку самого 
підприємства, оскільки воно не може забезпе-
чити формування додаткового обсягу активів 
в періоди сприятливої кон’юнктури ринку і не 
використовує фінансові можливості приросту 
прибутку на вкладений капітал.

За умови співвідношення власного та пози-
кового капіталу 1:1, тобто власний капітал та 
позиковий капітал мав суми у 2014 році по 
169742 тис. грн, а за умови співвідношення 
60%:40%: власний капітал – 203690,4 тис. 

грн, позиковий капітал – 135793,6 тис. грн, 
коефіцієнти мали б значення, які відобра-
жено у таблиці 2. Згідно із даними таблиці 2 
ми вважаємо, що найоптимальнішим є варі-
ант 60%:40%, при якому наведені коефіці-
єнти фінансової стійкості не тільки повністю 
відповідають нормативному значенню, але є 
вищими, що забезпечить підприємству зали-
шитись фінансово стійким при негативних тен-
денціях в економіці. За даного співвідношення 
власного та позикового капіталу, підприєм-
ство може залучити кошти для модернізації 
обладнання, впровадження новітніх техно-
логій, здійснення інвестицій, формування 
додаткового обсягу активів та розвитку під-
приємства в цілому. За коефіцієнтом фінансо-
вого левериджу ми бачимо, що підприємство 
не залучає довгострокових зобов’язань, які 
можуть бути використані для будівництва та 
створення активів, хоча у підприємства є така 
можливість, що дасть змогу отримати додат-
ковий дохід.

Найбільше темпи росту показників фінансо-
вої стійкості залежать від рентабельності про-
дажу, обіговості капіталу, фінансової активності 
зі залучення коштів, норми розподілу прибутків 
на інвестиційні потреби. В умовах становлення 
ринкових відносин кожен суб’єкт господарю-
вання повинен володіти достовірною інформа-
цією про фінансову стійкість як власного підпри-
ємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової 
стійкості дає змогу зовнішнім суб’єктам аналізу 
(банкам, партнерам із договірних відносин, 

Таблиця 2
Значення коефіцієнтів фінансового стану підприємства за умовами співвідношень 

власного та позикового капіталу 50%:50% та 60%:40%**

№ з/п Показник Формула За даними 
балансу 2014 р. 50:50 60:40

1 Коефіцієнт фінансової 
автономії (≥0,5*)

(Власний капітал)
(Валюта балансу) 0,996 0,500 0,600

2 Коефіцієнт фінансової 
залежності (≤2,0)

(Валюта балансу)
(Власний капітал) 1,004 2,000 1,667

3
Коефіцієнт співвідно-
шення позикового та 
власного капіталу (≤1,0)

(Позиковий капітал)
(Власний капітал) 0,004 1,000 0,667

4 Коефіцієнт фінансової 
стабільності (≥1,0)

(Власний капітал)
(Позиковий капітал) 278,181 1,000 1,500

5
Коефіцієнт концентра-
ції позикового капіталу 
(≤0,5)

(Позиковий капітал)
(Валюта балансу) 0,004 0,500 0,400

6 Коефіцієнт фінансового 
левериджу (≤0,25)

(Довгострокові 
зобов'язання)

(Власний капітал)
0,000 0,000 0,000

* оптимальні значення отримані за підручником О.В. Павловська 
** розрахунок проведено автором на основі фінансової звітності ЖКП № 2
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контролюючим органам) визначити фінансові 
можливості підприємства на перспективу, дати 
оцінку фінансової незалежності від зовнішніх 
джерел, скласти в загальній формі прогноз май-
бутнього фінансового стану.

Висновки з цього дослідження. Фінан-
сова стійкість підприємства – це такий стан під-
приємства, за якого забезпечується стабільна 
фінансова діяльність, постійне перевищення 
доходів над витратами, вільний обіг грошових 
коштів, ефективне управління фінансовими 
ресурсами, безперервний процес виробництва 
і реалізації продукції, розширення й оновлення 
виробництва, оскільки дане визначення охо-
плює аналіз всіх сфер діяльності підприєм-
ства. На фінансову стійкість впливають різні 
чинники, як внутрішнього, так і зовнішнього 
характеру. Серед цих факторів можна виділити 
головні, такі як структура та динаміка витрат, 
галузева належність, структура послуг, розмір 
уставного капіталу, стан майна і фінансових 
ресурсів, рівень платоспроможного попиту, 

конкуренція, економічні умови господарю-
вання, зовнішньоекономічні зв’язки, податкова, 
кредитно-фінансова, облікова, інвестиційна 
політика тощо. Важливими чинниками, від яких 
залежить фінансова стійкість підприємства, є 
саме внутрішні чинники, такі як якість управ-
ління прибутком підприємства та структурою 
його позикових і власних коштів.

На підприємстві необхідно формувати 
ефективну систему управління фінансовою 
стійкістю, на основі застосування методів про-
гнозування, планування, регулювання, контр-
олю та аналізу фінансової стійкості. Для зрос-
тання ефективності діяльності підприємства 
необхідно найретельніше аналізувати вплив 
тих чи інших чинників на фінансову стійкість 
протягом певного конкретного періоду для 
обґрунтування тих чи інших стратегій управ-
ління, складання прогнозів, виконання планів. 
На нашу думку, такий підхід підвищить рівень 
фінансової стійкості на підприємстві та уне-
можливить його банкрутство.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний етап економічного роз-
витку країни пов’язаний із системною акти-
візацією негативних чинників впливу та різ-
них загроз такому розвитку. Останнім часом 
національна економічна безпека все більше 
трансформується в економічну безпеку під-
приємств; від рівня її забезпечення залежать 
рівень конкурентоспроможності, інвести-
ційна привабливість та інноваційний розви-
ток економіки країни, зайнятість населення 
та якість життя. Крім того, стійкого і макси-
мально ефективного функціонування підпри-
ємств можливо досягти шляхом запобігання 
загроз негативного впливу на нього. Врахо-
вуючи це, забезпечення економічної безпеки 
підприємств є на сьогодні найбільш актуаль-
ною проблемою і потребує вирішення цілої 
низки науково важливих і практично значу-
щих питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні науковці, серед яких І. Александров, 
Г. Андрощук, А. Барановський, Т. Василь-
ців, Н. Третьякова, А. Гальчинський, В. Гади-

шев, Т. Клебанова, С. Мочерний, В. Мунтіян, 
В. Ортинський, В. Шкварок та ін., досліджують 
проблеми безпечного функціонування підпри-
ємств, проводять розвідки у сфері економічної 
безпеки не тільки на рівні національної еконо-
міки, а й на рівні окремих суб’єктів господарю-
вання. Але, незважаючи на суттєвий науковий 
внесок фахівців в дану сферу, системно прак-
тичні питання забезпечення належного рівня 
економічної безпеки підприємств і надалі 
залишаються відкритими.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз даної проблеми 
вказує на те, що в ній відсутній єдиний роз-
поділ загроз фінансової безпеки на групи. 
Багато вчених-економістів приділяли увагу 
розгляду лише окремих ознак класифіка-
ції, за якими зазвичай можна ідентифікувати 
загрози, але, на жаль, менше досліджували 
джерела їх виникнення та особливості окре-
мих видів. Дослідження загроз економічній 
безпеці в комплексному вигляді практично 
відсутні, тому доцільним буде розгляд еконо-
мічних загроз із точки зору класифікаційних ЕК
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ознак, які дадуть змогу глибше зрозуміти дану 
економічну категорію.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті полягає в тому, 
щоб дослідити та проаналізувати економічні 
загрози сучасних підприємств, визначити 
методи їх нейтралізації та шляхи формування 
ефективної системи економічної безпеки під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення теоретичних підходів до 
вирішення проблеми економічної безпеки 
суб'єктів господарювання дало можливість 
побачити різноманіття поглядів на дану про-
блему. Вчені не прийшли до єдиної думки: 
одні розуміють економічну безпеку як стан 
економічної системи, який дає змогу їй дина-
мічно розвиватися, вирішуючи при цьому соці-
альні проблеми, інші висловлюють думку, що 
це певний стан підприємства, за яким воно 
захищене від негативного впливу зовнішніх і 
внутрішніх загроз.

Виходячи з проведеного аналізу дослі-
джень учених, поняття «економічна безпека» 
можна об'єднати в два підходи:

- перший ґрунтується на тому, що у підпри-
ємства є конкретні цілі, які воно намагається 
досягти. Підприємство має внутрішню струк-
туру й існує в деякому зовнішньому серед-
овищі: якщо внутрішня структура характери-
зується низкою позитивних якостей, суб'єкт 
господарювання знаходиться в безпеці; коли 
ж зовнішнє оточення дає негативний вплив, 
підприємство все одно може здійснювати 
свою діяльність і досягати поставлених цілей 
при запровадженні певних запобіжних заходів 
захисту;

- другий підхід базується на таких понят-
тях, як «загроза» і «захищеність від загроз», 
а акцент переноситься на якісні параметри 
(стійке функціонування, прогресивний розви-
ток та ін.). Певні загрози, звичайно, можуть 
вплинути на ці параметри, але якщо вони 
захищені від цих загроз, то безпека підприєм-
ства може бути забезпечена.

Для підтримки стабільності підприємства 
необхідно враховувати як внутрішні загрози, 
пов'язані з господарською діяльністю, так і 
зовнішні, що не напряму впливають на підпри-
ємство. Для внутрішніх загроз характерні еко-
номічні процеси, які пов'язані із залученням 
ресурсів на підприємство, гарантією їх збе-
реження, а також результативною діяльністю. 
Дані загрози можуть виникати в процесі неза-
довільної роботи підрозділів підприємства, 
зокрема з відділом безпеки. До них належать: 

неефективний менеджмент, маркетингові 
стратегії, некомпетентність співробітників, 
незбереження конфіденційність інформації. 
Зовнішні загрози економічній безпеці вини-
кають поза підприємством: із боку конкурен-
тів, постачальників, банків і навіть держави 
(наприклад, збільшення податкового тиску).

На нашу думку, внутрішні загрози мають 
більший вплив на великі за розміром підпри-
ємства, бо такі підприємства можуть вико-
ристовувати різного роду законні та незаконні 
лобістські дії задля створення сприятливого 
для підприємств зовнішнього середовища, 
а власні управлінські рішення мають бути 
цілком виваженими й економічно обґрунто-
ваними, тому що призводять до великих за 
обсягами наслідків: у випадку їх доцільності 
й успішності підприємство отримує бажа-
ний прибуток і забезпечує свій економічний 
захист, а управлінські помилки та упущення 
пов'язані із зниженням прибутків, отриманням 
підприємством збитків і, як наслідок, втратою 
економічної безпеки. Отже, для великих під-
приємств акцент у забезпеченні ефективності 
своєї діяльності та їх економічного захисту 
переноситься саме у внутрішню сферу. Для 
малих за розміром підприємств, навпаки, 
більш впливовим, на нашу думку, є зовнішнє 
середовище і пов'язані з ним зовнішні загрози, 
що можна пояснити, по-перше, неможливістю 
таких суб'єктів впливати на своє оточення й 
отримувати від цього певні позитивні резуль-
тати, а, по-друге, порівняно більш ефектив-
ною, позбавленою бюрократичних гальм сис-
темою управління на малих підприємствах.

У теорії економічної безпеки загрози роз-
діляються на об'єктивні і суб'єктивні. Фор-
мування об'єктивних загроз відбувається 
незалежно від цілеспрямованої діяльності. 
Суб'єктивні ж, навпаки, створюються сві-
домо. Систему об'єктивних загроз утворюють 
такі фактори, як: інфляція, економічна криза, 
нестабільна політична обстановка в країні, 
форс-мажорні обставини і т. п.. Ні діяльність 
підприємства, ні його працівників до них не 
належать. Що стосується суб'єктивних загроз, 
то вони викликані неефективною роботою під-
розділів підприємства, які можуть мати недо-
ліки у фінансовій діяльності підприємства, в 
організації виробничого процесу, пов'язані 
із низькою конкурентоспроможністю продук-
ції. Але до суб'єктивних загроз також необ-
хідно додати й такі, що пов'язані з діяльністю 
зовнішніх партнерів (постачальників та замов-
ників), конкурентів, державних контролюючих 
органів тощо. Вважаємо, що в останні часи ця 
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факторна складова частина загроз економіч-
ній безпеці українських підприємств значно 
актуалізувалася, причин для цього вистачає, 
зокрема це: диверсифікація та об'єднання 
підприємств, формування на національному 
ринку олігархічних структур, перевищення 
повноважень представників контролюючих 
органів, нехтування ними законних прав та 
інтересів підприємств, лобістське зростання 
деяких бізнесових структур із державними 
органами.

За своїм систематичним проявом загрози 
економічній безпеці поділяються на система-
тичні і несистематичні. «Існування» система-
тичних погроз триває досить довгий період 
часу або навіть завжди; вони мають систе-
матичний характер впливу на підприємство, 
а їх дія відображає реальні процеси ринкової 
економіки. До систематичних відносяться такі 
загрози, як економічний стан, динамічна зміна 
законодавства в країні, нестабільність ринку, 
підвищення конкуренції між виробниками 
однотипної продукції. Вплив несистематичних 
загроз на підприємство здійснюється непе-
редбачувано, в обмежений період часу; до 
них належать сезонність коливання попиту на 
продукцію, тимчасове припинення або зміна 
відносин із постачальниками, нестабільна 
робота посередників тощо.

На жаль, сучасні економічні умови, в яких 
функціонують українські підприємства, пере-
обтяжені систематичними і несистематич-
ними, умовами. Але необхідно зазначити, що 
сучасні умови функціонування підприємств із 
часом стають усе більш плинними, їх сутність 
та спрямованість – не передбачуваними, а 
швидкість цих змін усе більше зростає; крім 
того, за кількістю їх також стає все більше. 
З огляду на це, можна стверджувати, що хоч 
конкретні несистематичні загрози діють в 
обмеженому проміжку часу, але з урахуванням 
останньої тези саме несистематичні загрози 
можуть стати серйозною причиною зниження 
рівня економічного захисту чи навіть втрати 
підприємством економічної безпеки.

Дещо подібної точки зору до класифікації 
загроз дотримуються такі вчені, як Т.Г. Василь-
ців та М.Б. Пасічник [4, с. 132–133]; вивчаючи 
дану проблему, вони вказували, що за три-
валістю впливу на функціонування і розви-
ток підприємства загрози можна розділити на 
довгострокові (наслідки від яких усуваються 
протягом трьох-п’яти років), середньострокові 
(протягом одного-трьох років) і короткострокові 
(від одного кварталу до року). Такі проблеми, 
як низький купівельний попит, монополізація 

економіки, втрата ринків збуту, відстала тех-
нологія виробництва продукції і т. п., виклика-
ють довгострокові загрози економіки підпри-
ємства. До середньострокових загроз можна 
віднести підвищення цін на сировину, високий 
рівень інфляції, неефективний фінансовий 
менеджмент підприємства, неефективну кре-
дитну політику. До короткострокових загроз 
відносять: сезонність збуту продукції, неефек-
тивну дивідендну політику, нестачу обігових 
коштів підприємства, простій устаткування. 
Дані загрози високодинамічні у своєму про-
яві, їх наслідки безпосередньо впливають на 
діяльність підприємства.

Загрози безпеці підприємству можна роз-
ділити за ступенем керованості на керовані 
та некеровані [1, с. 107–108]. Для зміни рівня 
впливу керованих загроз необхідний вплив 
керівництва підприємства; до таких загроз 
належать недоліки в організації виробни-
чого процесу, втрата кваліфікованих кадрів 
і подібні проблеми. Щоб якось вплинути на 
даний вид загроз, необхідно провести моні-
торинг економічної безпеки підприємства і 
сформувати комплекс стратегічних управлін-
ських заходів. Не підлягають прямому впливу 
непрямі загрози, до яких відносяться високий 
рівень корупції, монополізація економіки дер-
жави, непередбачувана зміна законодавства, 
проте підприємство обов'язково повинно вра-
ховувати їх у своїй діяльності.

Згідно з дослідженнями В. Гадісова і 
О. Поскочинова, можна класифікувати загрози 
економічній безпеці на ті, які частково під-
даються нейтралізації, і ті, які не піддаються 
нейтралізації [2, с. 30]. До перших відносяться 
загрози матеріальним і нематеріальним акти-
вам, фінансам тощо. Загрози, які не підда-
ються нейтралізації, включають, наприклад, 
загрози інформації, збереження споживачів, 
загрози перспективам розвитку.

Щодо поділу загроз за двома останніми 
критеріями (на керовані і некеровані), так само 
й за рівнем нейтралізації, маємо висловити 
авторську ідею про те, що такий поділ загроз 
напряму має зв'язок із рівнем ефективності 
менеджменту підприємства. Якщо управління 
підприємством здійснюється достатньо ефек-
тивно, то підприємство: своєчасно і комп-
лексно досліджує слабкі сигнали про появу 
і розвиток загрозливих чинників; створює 
адекватну систему і службу економічної без-
пеки; розробляє і впроваджує певні запобіжні 
заходи з нейтралізації негативного впливу 
загроз на підприємство; проводить систему 
підготовки персоналу до дій у період актуалі-
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зації загроз. Якщо ж, навпаки, на підприємстві 
не створено системи і служби безпеки, воно 
стає незахищеним від дії негативних чинни-
ків, а останні (негативні чинники) при цьому 
попадають у розряд некерованих і тих, що не 
піддаються нейтралізації. Отже, можна навіть 
висловити думку про те, що класифікаційний 
поділ загроз на керовані й некеровані та поси-
лання на їх некерованість забезпечує недбай-
ливих керівників своєрідним «заспокійливим» 
заходом власного захисту від негативного 
оцінювання їх компетентності й ефективності 
їх управлінських дій. Іншими словами, ней-
тралізація загроз та їх негативних наслідків є 
своєрідним «тестуванням» якості управління 
підприємством у сфері забезпечення його 
економічної безпеки, а отже, й оцінкою функ-
ціонування системи і служби безпеки.

Впливати на економічну безпеку загрози 
можуть по-різному. Чинники впливу поділя-
ються на ті, які впливають на всю складову 
частину економіки, на кілька складових і на 
одну складову. Так, брак фінансових ресурсів 
може стати причиною відсутності служби охо-
рони на підприємстві чи неможливості підви-
щення кваліфікації працівників. А відсутність 
нового виробничого обладнання призводить 
до низьких темпів оновлення основних засо-
бів. Такі причини, як старіння наукових кадрів, 
велике скорочення працівників, які викону-
вали науково-технічні роботи, є важливою 
загрозою для підприємства.

Необхідно більше уваги приділяти саме 
загрозам, які, безумовно, мають вплив на всю 
систему, тобто на все підприємство. Але в 
наукових дослідженнях цього питання недо-
статньо уваги приділяється тому факту, що 
будь-які загрози, які діють на кілька складових 
чи на одну складову системи, з часом охоплю-
ють і всі інші та перетворюються на системні і 
діють вже на все підприємство як цілісну сис-
тему. Для того щоб довести цю тезу, достатньо 
тільки представити підприємство як систему 
із внутрішніми системними взаємозв'язками 
між його структурними елементами, якими 
можна вважати, наприклад, служби та підроз-
діли, функціональні сфери діяльності (вироб-
ництво, збут, постачання, фінанси тощо). При 
зниженні ефективності чи виникненні яки-
хось проблем у діяльності однієї з цих сфер 
об'єктивно виникають і проблеми в інших під-
розділах та сферах діяльності підприємства. 
Це можна ілюструвати різними прикладами: 
відсутність якісних матеріальних ресурсів та 
комплектуючих приводить до зниження якості 
виготовленої продукції та до проблем із її збу-

том, а потім – і до втрат обсягів виручки від 
її реалізації; дефіцит фінансових ресурсів 
гальмує оновлення і модернізацію основних 
засобів, не дає можливості придбання тех-
нічно прогресивних інструментів та іншого 
приладдя, що зрештою негативно вплине на 
якість товарних виробів і зниження виробни-
чої потужності підприємства.

В економічній науці запропоновано ще цілу 
низку класифікаційних ознак дослідження 
чинників економічної безпеки підприємств. 
Зокрема, цікавою є точка зору вчених, які вио-
кремлювали загрози: правові (негативна зміна 
в законодавстві); економічні (несприятлива 
ситуація на ринку); політичні (погіршення полі-
тичної ситуації в регіоні); екологічні (стихійні 
лиха і т. п.); науково-технічні (неправильне 
або взагалі незастосування науково-техніч-
ного прогресу); технологічні (зміна технології 
виробництва); демографічні (зміна демогра-
фічного стану) [3, с. 24].

Д. Єрмолаєв [5, с. 170–171] у своїх дослі-
дженнях обґрунтовує думку, з якою, без-
умовно, необхідно погодитися, і сутність якої 
зводиться до того, що для різних галузей існу-
ють специфічні загрози. Наприклад, для про-
мислових підприємств характерними загро-
зами є: посилення тиску з боку конкурентів, 
зростання впливу адміністративно-правових 
ризиків (зміна законодавства, адміністрації 
виробництва), потрапляння підприємства в 
залежність від посередників. Для більшості 
промислових підприємств характерна спеціа-
лізація в будь-якому напрямі, вид їх діяльності 
не дає змоги швидко, у разі потреби, пере-
йти на випуск іншої продукції; це призводить 
до посилення конкуренції на ринку, падіння 
попиту на продукцію, монополізації ринку.

Звісно, кожне окремо взяте підприємство 
знаходиться в унікальному стані, який зале-
жить як від особливостей його внутрішньої 
будови і специфіки розвитку, так і від зовніш-
нього оточення, і якщо навіть галузеве ото-
чення є однаковим для усіх підприємств однієї 
галузі, то галузеві чинники мають різний вплив 
на різні підприємства.

Необхідно при цьому додати, що специфічні 
причини виникнення загроз економічній без-
пеці підприємств виникають не тільки в галу-
зевому, а й у регіональному розумінні. Тобто 
підхід цих авторів доцільно було б поширити 
і на регіональні специфічні особливості під-
приємств, які знаходяться в певному (напри-
клад, активному чи депресивному) регіоні 
країни, що напряму має вплив на можливості 
підприємств здійснювати свою господарську 
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діяльність, отримувати прибуток і створювати 
власну систему безпеки.

Крім того, класифікувати загрози економіч-
ній безпеці підприємства можна ще за такими 
критеріями: за моментом виникнення – акту-
альні (економічна криза, яка вже настала) і 
потенційні (можлива поява нових конкурентів 
на ринку); за об'єктивністю існування – реальні 
та уявні загрози; за впливом на об'єкт – активні 
і пасивні; за частотою виникнення – постійні і 
випадкові; за ступенем очевидності – явні та 
приховані. З приводу цього треба додати, що 
практичне дослідження й обстеження загроз 
на вказаними чинниками допоможе керівни-
цтву підприємств більш ефективно реагувати 
на їх виникнення і реалізовувати необхідні 
превентивні дії, адже тільки знаючи загрози, 
можна адекватно їм протистояти.

Дослідження проблеми економічної без-
пеки підприємств, зокрема її чинників, дало 
змогу дійти висновку, що в наукових дже-
релах наводиться досить різні класифіка-
ції загроз економічної безпеки, але всі вони 
мають місце бути, тому що економічне буття 
є досить різноманітним, і в конкретних умо-
вах конкретно узятого підприємства деякі з 
них стають на певний період досить актуаль-
ними, а зі зміною умов функціонування під-
приємства може актуалізуватися інша сукуп-
ність загрозливих чинників.

Тому практикуючим менеджерам, які опі-
куються забезпеченням економічного захисту 
підприємств, необхідно знати весь перелік 
можливих загроз і залежно від їх актуаліза-
ції проводити відповідні превентивні захисні 
заходи. При цьому менеджмент економічної 
безпеки повинен бути дієвим і ефективним, 
превентивним і наступальним, а не зосеред-
жуватися на пошуку відмовок із приводу того, 
що загрози є некерованими, об'єктивними, 
зовнішніми, тобто такими, проти яких під-
приємство безсиле. Будь-яка з наведених 
вище загроз не є абсолютно безумовною, а 
має суб'єктивний аспект, який проявляється 
в тому, що різні менеджери по-різному став-
ляться до конкретики поділу загроз на різні 
види, тому важливим є практичне застосу-
вання класифікаційних видів загроз в умовах 
кожного підприємства та розробка відповід-
ного механізму захисту від них.

Безпечне функціонування підприємств 
потребує їх власної системи безпеки, завдан-
нями якої мають бути: захист прав підприєм-
ства; прогноз розвитку несприятливих подій; 
аналіз конкурентів і партнерів фірми; пре-
вентивний вияв загроз підприємству; недо-

пущення незаконного проникнення осіб у 
злочинних цілях (розвідка конкурентів); управ-
ління функціонуванням системи безпеки.

Якщо підприємство буде мати ефективну 
систему економічної безпеки, воно ефективно 
функціонуватиме навіть в умовах жорсткої 
конкуренції чи інших несприятливих умовах. 
Але при створенні такої системи безпеки 
обов'язково потрібно враховувати специфіку 
даного підприємства.

Отже, система економічного захисту підпри-
ємства вимагає: створення служби безпеки на 
підприємстві; активізації захисних заходів на 
підприємстві (технічних засобів та працівників 
системи безпеки); проведення заходів і про-
грам (бесід) з персоналом з приводу комерцій-
ної таємниці підприємства; підписання доку-
ментів про нерозголошення тощо.

На систему економічної безпеки підпри-
ємства покладається ціла низка пов'язаних 
між собою завдань. Загалом. завданнями 
системи економічної безпеки підприємства 
є: забезпечення фінансової стійкості й ефек-
тивної роботи, його конкурентоспроможності 
на ринку; організація ефективного менедж-
менту; зниження впливу роботи підприєм-
ства на навколишнє середовище; захист 
персоналу та інформаційного середовища; 
підтримання належного рівня інформаційного 
забезпечення роботи підприємства; захист 
матеріального забезпечення та комерційних 
інтересів підприємства. Як видно, перелік 
питань, що стоять перед системою еконо-
мічної безпеки підприємства, є досить різно-
манітним, і, виходячи з цього, їх вирішення 
потребує системної взаємодії служби без-
пеки із відповідними функціональними під-
розділами підприємства.

Кожний напрям забезпечення економічної 
безпеки є важливою складовою частиною в 
системі безпеки підприємства; останню можна 
визнати ефективною в тому випадку, якщо 
керівництво підприємства буде підтримувати її 
стабільне функціонування на всіх рівнях. Щоб 
забезпечити безпеку підприємства, необхідно 
задіяти всіх учасників даного процесу і забез-
печити певну узгодженість у їхніх діях: усім 
співробітникам повинні бути відомі всі заходи 
безпеки; питаннями організації забезпечення 
безпеки підприємства повинні займатися 
тільки спеціалісти в даній сфері (недосвідче-
ний працівник може прийняти неправильне 
рішення в усуненні будь-якої загрози, що при-
зведе до великих проблем).

Висновки цього дослідження. Для 
ефективної протидії загрозам, умов безпеки 
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і стабільності підприємства необхідно ство-
рити систему комплексного захисту і забез-
печити її функціонування. Існує безліч фак-
торів появи загроз економічній безпеці, тому 
необхідно своєчасно виявляти їх і приймати 
правильні рішення щодо їх усунення, інакше 
для підприємства можуть бути непоправні 
наслідки.

Економічна безпека вимагає постійного 
нагляду, тому на підприємстві повинен бути 

спеціальний відділ, який буде займатися 
даними проблемами.

До подальших досліджень у даній області 
відносимо: освоєння й аналіз загроз в окремих 
сферах економічної діяльності; поділ загроз 
економічної безпеки підприємства на функці-
ональні складові, розробка механізму впрова-
дження системи безпеки на підприємствах з 
урахуванням галузевої та інших особливостей 
конкретних підприємств.
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Статтю присвячено актуальним питанням формування та функціонування кластерних об'єднань як засо-
бу забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано особливості 
та перспективи розвитку існуючих формальних та неформальних зв'язків, перспективи їх трансформації у 
кластерні об'єднання суб'єктів сфери АПК, виявлено та побудовано концептуальну схематичну модель орга-
нізаційних зв'язків учасників кластеру у сфері АПК. Досліджено світовий досвід створення кластерів. 

Ключові слова: кластер, конкурентоспроможність, інтеграційні зв'язки, венчурний капітал, сільськогоспо-
дарські підприємства.

Петрова Н.А. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена актуальным вопросам формирования и функционирования кластерных объединений 
как средства обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы 
особенности и перспективы развития существующих формальных и неформальных связей, перспективы их 
трансформации в кластерные объединения субъектов сферы АПК, построена концептуальная схематичес-
кая модель организационных связей участников кластера в сфере АПК. Исследован мировой опыт создания 
кластеров.

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, интеграционные связи, венчурный капитал, 
сельскохозяйственные предприятия.

Petrova N.А.  THE FUNCTIONING OF THE CLUSTER ASSOCIATIONS AS A MEANS TO ENSURE THE 
COMPETITIVENESS OF FARMS

This article is devoted to current issues of cluster formation and its operation of associations as a mean of 
ensuring the farms competitiveness. The peculiarities and prospects of existing formal and informal relations as 
well as prospects of their transformation into the agricultural cluster association areas.The author discovered and 
built a conceptual schematic model of institutional relations cluster members in the AIC. It is also revealed the world 
experience of creating clusters.

Keywords: cluster, competitiveness, integration links, venture capital, agricultural enterprises.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах ринкової економіки та 
інтенсивного прояву глобалізаційних проце-
сів виникає інтерес до створення та функці-
онування інтегрованих структур в агропро-
мисловому комплексі. Інтеграційні процеси в 
сільському господарстві можуть проявлятися 
у створенні різних об’єднань як формального, 
так і неформального характеру. Звичайно, 
найбільш оптимальнішим стратегічним варі-
антом для аграрних підприємств слід обрати 
такий варіант інтеграції, де вони були б рівно-
правними партнерами, а їхня співпраця спри-
яла б формуванню та забезпеченню власної 
конкурентоспроможності.

Світовий досвід розвитку інтеграційних про-
цесів показує, що інтегровані підприємства є 
більш ефективними та адаптованими до умов 

ринкової економіки внаслідок створення єди-
ного поступального процесу виготовлення та 
просування продукції від її виробників до кін-
цевих споживачів, що значно знижує витрати 
та підвищує рентабельність членів інтегро-
ваних підприємств, підвищує обсяг та якість 
продукції, створює унікальні конкурентні пере-
ваги і збільшує ринкову частку реалізованої 
продукції. Так, зарубіжний досвід указує на 
формування та забезпечення стійкої конку-
рентоспроможності в довгостроковому періоді 
тих сільськогосподарських підприємств, що 
об'єдналися в кластери. Формування та функ-
ціонування вітчизняних агрокластерів у сучас-
них умовах мають характерні особливості, 
дослідження яких є актуальним для аналізу 
проблемних питань, що стають перешкодою у 
формуванні кластерних об'єднань.

© Петрова Н.О.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням інтеграційних процесів та 
питань щодо формування та розвитку клас-
терних об'єднань займалися такі вчені, як: 
В. Амбросов, Г. Броншпак, М. Войнаренко, 
І. Ємельянова, Н. Кизим, Д. Козлов, М. Кро-
пивко, А. Маршалл, О. Наумова, С. Несте-
ренко, М. Портер, П. Саблук, О. Ульяненко, 
А. Хансен, Н. Чухрай. Однак в умовах поси-
лення глобалізаційних процесів, інтеграцій-
них міждержавних зв'язків, зокрема в умовах 
членства України в Світовій організації тор-
гівлі та підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та країнами ЄС, постає проблема 
формування та забезпечення довгострокової 
конкурентоспроможності сільськогосподар-
ських підприємств як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета полягає у дослідженні тео-
ретичних питань щодо особливостей форму-
вання та функціонування агрокластерів та 
впливу кластерних об'єднань на формування 
та забезпечення конкурентоспроможності їх 
учасників, а також у формуванні схематичної 
моделі організаційних зв’язків учасників клас-
теру у сфері АПК, що дає змогу побудувати 
алгоритм співпраці учасників агрокластеру на 
взаємовигідних умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття кластеру в економічному 
просторі є порівняно новим. Уперше концеп-
ція промислових кластерів була охаракте-
ризована в роботі А. Маршалла «Принципы 
экономической науки» (1890 р.). Найбільш 
детально позитивний вплив кластерної стра-
тегії на конкурентоспроможність підприємств 
було описано М. Портером у праці «Націо-
нальні конкурентні переваги». Так, науковець 
визначив, що кластери – це сконцентровані 
за географічною ознакою групи взаємозалеж-
них компаній, спеціалізованих постачальни-
ків, постачальників послуг, фірм у споріднених 
галузях, а також пов’язаних з їхньою діяль-
ністю організацій у певних галузях, що конкуру-
ють, але при цьому виконують спільну роботу  
[1, c. 258]. Дослідник встановив: «Чим більше 
розвинені кластери в окремій країні, тим вище 
в цій країні рівень життя населення і конку-
рентоспроможність компаній» [1]. При цьому 
зазначимо, що у вітчизняному науковому 
середовищі стратегія кластерної інтеграції 
також досить активно обговорювалася. 

Український науковець М.Ф. Кропивко, 
деталізуючи визначення кластеру стосовно 
особливостей ринкової аграрної економіки 

та умов забезпечення сільського розвитку, 
надав власне визначення агропромислової 
кластеризації. На його думку, це концентрація 
та спеціалізація агропромислового виробни-
цтва з формуванням на території замкнутих 
циклів «виробництво, зберігання, переробка 
та реалізація сільськогосподарської продук-
ції» на засадах інтеграції з використанням 
механізмів корпоратизації та кооперації для 
одержання учасниками кластерів конкурен-
тоспроможної продукції й підвищення при-
бутковості [2, с. 299].

Численні дослідження зарубіжних та вітчиз-
няних учених привели до загального висновку 
про необхідність застосування стратегії класте-
ризації, що сприяє не тільки формуванню кон-
курентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств, а й регіонів та країни в цілому. На 
необхідність створення кластерів указує і пози-
тивний практичний досвід зарубіжних підпри-
ємств. Так, у США діють приблизно 380 класте-
рів, сфера діяльності яких охоплює переробні 
галузі промисловості та сферу послуг, які виро-
бляють приблизно 61% промислової продукції 
[3, с. 54]. Кластер «Західна Паннонія» в Угор-
щині формує 9% ВВП [4, с. 60]. У Данії функ-
ціонує 29 провідних кластерів, в яких приймає 
участь 40% усіх фірм країни та які забезпечу-
ють 60% експорту. Більше того, економіка Фін-
ляндії на сьогодні повністю кластеризована.  
У ній створено дев’ять основних кластерів, 
серед яких лісний, інформаційний і телекомуні-
каційний, які забезпечують основний обсяг екс-
порту та водночас формують значну частину 
ВВП [5, с. 72–73].

Отже, ми можемо говорити про те, що 
перевагами кластерної інтеграції є: постійне 
вдосконалення виробництва продукції, забез-
печення її якості та безпечності; збільшення 
залучених інвестицій, у тому числі від орга-
нізацій-учасників; активізація інноваційної 
діяльності; можливість швидкого доступу до 
необхідних ресурсів (природних, сировинних, 
трудових, фінансових, технічних, інформа-
ційних, інтелектуальних, інноваційних), більш 
ефективне їх використання, обмін інформа-
цією та досвідом усередині кластеру; надання 
взаємодопомоги, підтримки, обмін досвідом 
при наявних конкурентних відносинах та зма-
гальності між учасниками; зниження витрат та 
підвищення рентабельності; збільшення рин-
кової частки реалізованої продукції; створення 
єдиного поступального процесу виготовлення 
та просування продукції від її виробників до 
кінцевих споживачів; юридична та економічна 
самостійність учасників, що забезпечує під-



336

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

приємницьку ініціативність та маневреність; 
можливість вільного входу-виходу, взаємоза-
мінності учасників, що підтверджує гнучкість 
та мобільність кластера; при необхідності – 
можливість диверсифікації виробництва, роз-
ширення асортименту продукції як наступний 
етап розвитку після спеціалізації.

Взаємовигідність організацій, що входять 
до кластеру, є очевидною. Зокрема, для 
малих підприємств-учасників постає можли-
вість інноваційного зростання, фінансової 
підтримки. Для великих підприємств малі під-
приємницькі організації, що зазвичай характе-
ризуються високим ступенем ініціативності та 
комерційної мобільності, можуть стати актив-
ними постачальниками якісної продукції. Для 
науково-навчальних установ, дослідницьких 
центрів та лабораторій постає можливість 
практичного апробування наукових розробок 
на виробництві, працевлаштування випускни-
ків навчальних закладів. Комерційні банки, 
що входять до кластеру, отримують постійних 
клієнтів, а підприємства, які обслуговуються 
банком, мають можливість доступу до пільго-
вих кредитів, страхування. Через регіональні 
центри зайнятості учасникам кластеру можна 
підібрати трудовий персонал. Така взаємодія 
сприяє зниженню рівня безробіття, забезпе-
ченню робочими місцями.

Окрему увагу варто приділити і перешкодам 
на шляху до формування та розвитку процесів 
кластеризації. Це насамперед такі фактори, 
як низький рівень ініціативи щодо підтримки 
процесів інтеграції та кооперації з боку органів 
державної влади і місцевого самоврядування 
та відсутність конкретних дій у цьому напрямі. 
Хоча стратегічне бачення державних і громад-
ських інституцій передбачає досягнення висо-
кого рівня конкурентоспроможності регіону, 
кластери можуть бути гарним інструментом у 
процесі здійснення поставленої стратегічної 
мети як підприємствами, так і органами дер-
жавної влади.

Сучасна відсутність фінансової підтримки 
процесів кластеризації з боку держави 
також має суттєвий вплив на формування та 
подальше функціонування кластерів, тому у 
світовій практиці склалися такі основні форми 
стимулювання малих інноваційних підпри-
ємств, зокрема й у рамках кластерних про-
мислових систем: 1) пряме фінансування 
(субсидії, позики), які досягають 50% видат-
ків на створення нової продукції й технологій 
(Франція, США й інші країни); 2) надання пози-
чок, у тому числі без виплати відсотків (Шве-
ція); 3) цільові дотації на науково-дослідні 

розробки (практично в усіх розвинених кра-
їнах); 4) створення фондів упровадження 
інновацій з обліком можливого комерційного 
ризику (Англія, Німеччина, Франція, Швейца-
рія, Нідерланди); 5) безоплатні позички, що 
досягають 50% витрат на впровадження ново-
введень (Німеччина); 6) зниження державних 
мит для індивідуальних винахідників (Австрія, 
Німеччина, США та ін.); 7) відстрочка сплати 
мит або звільнення від них, якщо винахід 
стосується економії енергії (Австрія); 8) без-
коштовне ведення діловодства за заявками 
індивідуальних винахідників, безкоштовні 
послуги патентних повірників, звільнення від 
сплати мит (Нідерланди, Німеччина) [6].

Відсутність правового регулювання, фінан-
сової підтримки кластерної агроінтеграції зво-
дить нанівець окремі спроби державних та гро-
мадських інституцій ініціювати їх створення. 
На сьогодні відсутні нормативно-правові акти, 
які б визначили поняття «кластер» та їх види, 
правові, організаційні, економічні засади 
їх створення та функціонування. Хоча слід 
зазначити, що розвиток кластерних об’єднань 
був визначений пріоритетним напрямом щодо 
підтримки формування та розвитку кластерів, 
зокрема в аграрному секторі економіки. Так, 
у «Стратегії економічного і соціального розви-
тку Сумської області на період до 2015 року 
«Нова Сумщина-2015» основою для еко-
номічного розвитку області було визначено 
розвиток кластерів АПК, спрямованих на 
формування замкнутого високотехнологіч-
ного агропромислового виробництва та на 
створення екологічно чистої конкурентоспро-
можної продукції [7]. На сьогодні підтримка 
розвитку кластерних ініціатив покладається 
переважно на територіальні громади, аніж на 
органи державної влади. Такий висновок дає 
змогу зробити аналіз Стратегії розвитку сіль-
ського господарства та сільських територій на 
2015–2020 рр. (пройшла громадське обгово-
рення, проте на даний момент не відбулося 
затвердження) [8].

Наступним вагомим негативним факто-
ром, що впливає на формування кластерних 
об’єднань, є слабкі партнерські зв’язки між 
потенційно інтегруючими підприємствами. 
Причиною цього є недостатність інформації 
про переваги кластеру та недовіра до ділових 
партнерів, а також відсутність інформаційних 
комунікацій між підприємствами. 

Зазвичай у ринковому середовищі підпри-
ємства войовничо сприймають одне одного, 
так, здавалося б, і потрібно діяти конкурен-
там. У кластері ж підприємства функціонують в 
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особливому порядку, що є визначальною осо-
бливістю кластерних об'єднань, що важливо 
враховувати при організації, формуванні та 
розвитку кластеру. Так, будучи членом агро-
кластеру, сільськогосподарські підприємства є 
партнерами, постійно обмінюючись досвідом, 
підвищуючи рівень конкурентоспроможності 
продукції, впроваджуючи інновації, і залиша-
ються при цьому конкурентами, боячись утрати 
довіри своїх партнерів по кластеру до власної 
продукції (послуг) і водночас вимагають висо-
кої якості співпраці від контрагентів.

Таким чином, інтегровані підприємства 
в галузі сільського господарства не повинні 
концентруватися лише на власних потребах, 
а мають дбати і про спільні інтереси, у тому 
числі всього суспільства або регіону. Так, у 
своїй доповіді зарубіжний спеціаліст щодо 
створення кластерів А. Хансен наголошує на 
необхідності формування нового мислення у 
свідомості керівників підприємств та керівни-
ків державних і громадських організацій, що 
означає «перехід від ковбойського бачення 
бізнесу» до «суспільного ведення бізнесу», 
перехід до зацікавленості в суспільних інтер-
есах, а не лише концентрації на власних 
[9, с. 39]. Ми вважаємо, що успішне застосу-
вання кластерної моделі інтеграції сільсько-
господарських товаровиробників можливе 
лише після зміни психології підприємців, розу-
міння ними можливості чесної, відкритої, вза-
ємовигідної співпраці всіх членів кластеру.

В.Я. Амбросов підкреслює, що стратегічний 
напрям трансформації виробничих структур 
повинен бути спрямований на їхню участь в 
інтегрованих і коопераційних формуваннях, в 
яких необхідно встановити взаємовигідні від-
носини між сільськогосподарськими підпри-
ємствами, підприємствами по виробництву 
засобів виробництва, переробними підпри-
ємствами [10, с. 19]. Більш того, інтегруючись 
у кластерну структуру, підприємства не втра-
чають юридичної самостійності, що є голов-
ною перевагою кластеру порівняно з іншими 
видами інтеграції – агрохолдингами.

Головними причинами безініціативності 
щодо утворення агрокластерів у Сумській 
області вважаємо низький рівень довіри потен-
ційних учасників кластерного об’єднання, від-
сутність стратегічного мислення, невміння 
самоорганізуватися. Отже, на початковому 
етапі при створенні агропромислового клас-
теру, на нашу думку, необхідною умовою є 
наявність певного усвідомлення керівниками 
підприємств доцільності інтегруватися в клас-
тер. А для цього органам державної влади, 

місцевого самоврядування слід активізувати 
процес неодноразового роз’яснення переваг 
кластерного об’єднання.

Для того щоб проводити дорадницьку 
роботу з приводу об’єднання у кластер, слід 
сформувати регіональну групу координато-
рів із питань інтеграційної політики, в яку б 
входили спеціалісти з питань кооперації та 
інтеграції, зокрема мали чіткий план заходів 
щодо активізації процесу регіональної класте-
ризації. Так, у процесі аналізу координаційна 
група спеціалістів повинна виявити потребу в 
створенні кластеру та ступінь готовності керів-
ників підприємств до довгострокової співпраці 
та партнерства, здійснивши при цьому стра-
тегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього 
середовища сільськогосподарських підпри-
ємств із використанням методики SWOT-
аналізу. Доречно також провести анкетування 
керівників підприємств для виявлення їхньої 
готовності щодо створення кластеру. 

Всю аналітичну роботу можуть здійснювати 
центри стратегічних досліджень при наукових 
установах області на засадах співпраці з орга-
нами державної влади та місцевого самовря-
дування. Важливі фактори, що вливають на 
успішне функціонування підприємств у клас-
тері, – доступ до інформації та комунікаційні 
зв’язки, тому спільними зусиллями підпри-
ємств і координаторів повинна бути створена 
автоматизована інформаційна база, до якої 
мали б доступ учасники кластеру та коорди-
натори. База повинна містити інформацію, 
яка необхідна для співпраці в господарській 
діяльності.

Слід зазначити, що процес створення, 
формування кластеру, отримання позитив-
них результатів від кластерного об’єднання не 
може бути швидким. Як свідчить практика, для 
формування повноцінних кластерів потрібно 
чотири-п’ять років [11, с. 45]. А за висновками 
спеціалістів, суттєві результати від створення 
кластерів забезпечуються в середньому через 
п’ять-десять років [12, с. 3–5]. Отже, розви-
ток кластерних об’єднань потребує тривалого 
періоду та поступального процесу. Зміни не 
тільки в економічному, але й у політичному 
середовищі не завжди позитивно впливають 
на розвиток кластерної інтеграції. Тож, незва-
жаючи на зміну влади, складні політичні про-
цеси, підхід до розбудови кластерного руху 
повинен носити постійний, послідовний та 
водночас комплексний характер. 

Сформуємо концептуальну схематичну 
модель організаційних зв’язків учасників клас-
теру у сфері АПК (рис. 1). 
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Відповідно до вищезазначеного, зв’язки 
між партнерами у кластері можуть бути як 
формальними, ґрунтуючись на високому сту-
пеню довіри, так і мати юридичний супровід 
шляхом укладення цивільно-правових дого-
ворів між контрагентами.

Сутність моделі кластера полягає в опти-
мізації взаємовідносин між учасниками клас-
теру та підвищенні ефективності їхнього 
функціонування, формуванні та забезпеченні 
конкурентоспроможності організацій-учасни-
ків та регіонів.

В основу теоретично сформованого нами 
агрокластера входять сільськогосподарські 
підприємства як виробники аграрної продук-
ції. На даний момент через слабкі коопера-
ційні зв’язки важливу роль тимчасово відіграє 

координаційна група, яка тісно співпрацює з 
радою учасників кластеру, що функціонує як 
дорадчий орган.

Наявність венчурного капіталу є одним із 
факторів, які стимулюють розвиток іннова-
ційних кластерів. Наприклад, в Індії венчурні 
інвестори беруть на себе формування мереж-
них структур, а також забезпечення управлін-
ської і маркетингової підтримки, при цьому вен-
чурний капітал є одним із основних фінансових 
джерел кластерів [13, с. 31]. Отже, інновацій-
ний напрям розвитку підприємств – учасників 
кластеру, своєю чергою, сприяє активізації 
венчурних інвестицій у сільськогосподарських 
товаровиробників та переробників. 

Завдяки впровадженню запропонованої 
нами концептуальної моделі відбудеться 

Рис. 1. Концептуальна схематична модель  
організаційних зв’язків учасників кластеру у сфері АПК

Джерело: сформовано автором
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налагодження безперебійного зв’язку сіль-
ськогосподарських підприємств із переробни-
ками, що входять до кластеру, створяться нові 
можливості як для виробників сировини, так і 
для переробних підприємств, які мають мож-
ливість мати постійних постачальників якісної 
сировини. 

У випадку необхідності довгострокового 
зберігання сировини постає проблема відсут-
ності об’єктів її зберігання, тому зусиллями 
підприємств, що входять до кластеру, можна 
збудувати зерно-, овочесховища, елеватори 
або ж зберігати продукцію на вже існуючих 
спорудах підприємств-партнерів.

Для сільськогосподарських підприємств 
важливими видаються постійні зв’язки між 
підприємствами – виробниками та постачаль-
никами обладнання, міндобрив, насіннєвої 
продукції, засобів захисту рослин, а також 
співпраця між сервісними, транспортними 
підприємствами, обслуговуючими кооперати-
вами.

Так, розширення каналів реалізації сіль-
ськогосподарської продукції створює додат-
кові та різноманітні напрями збуту через 
оптові/роздрібні ринки, біржі, центри суспіль-
ного харчування (ресторани, кафе, закусочні, 
школи, дитячі садки, їдальні); експорт продук-
ції; реалізацію державі, на договірній основі 
іншим підприємствам, організаціям.

Міцні партнерські зв’язки також важливі 
з боку інших підприємств, установ та орга-
нізацій, які є учасниками кластеру: органи 
державної влади та місцевого самовряду-
вання; навчальні, науково-дослідні установи, 
науково-виробничі підприємства, селекційні 
центри, лабораторії; регіональні центри 
зайнятості; виробничо-технічний центр стан-
дартизації, метрології та якості продукції; 
ветеринарні, фітосанітарні служби; інвестори, 
венчурні підприємства.

Агропромисловий кластер за своєю сутністю 
є інноваційним об’єднанням. «Об’єднання в 
кластер, що має галузевий характер, призво-
дить не до спонтанної концентрації різнопла-
нових наукових і технологічних винаходів, а до 
виникнення стійкої системи розповсюдження 
нових знань і технологій. Саме формування 
мережі стійких зв’язків між усіма учасниками 
кластеру виступає як каталізатор трансфор-
мації винаходів в інновації, а інновацій – у кон-
курентні переваги» [14, с. 120]. Так, зокрема, 
співпраця переробних, сільськогосподарських 
підприємств із навчальними, науково-дослід-
ними установами, підприємствами, селекцій-
ними центрами, лабораторіями сприятиме 

впровадженню інноваційних засобів, техноло-
гій безпосередньо у виробництво. 

Необхідно зазначити, що географічна 
близькість не завжди виступає визначальним 
фактором при формуванні кластеру. Це осо-
бливо актуально в сучасний період активного 
розвитку комунікаційних зв’язків. Підтвер-
дженням цього є висновки деяких дослідників, 
які вказують на те, що географічна сконцен-
трованість не завжди є основною ознакою для 
кластерного об’єднання [15, с. 141]. Вважаємо 
доцільною для кластерного об’єднання співп-
рацю із підприємствами, що знаходяться в 
іншому регіоні (області).

Фрагментарним результатом такої співп-
раці вже є науково-дослідні роботи на базі 
Сумського національного аграрного універси-
тету у сфері ветеринарної медицини. Співро-
бітники СНАУ тісно пов’язані з виробництвом: 
питання профілактики та лікування захворю-
вань тварин та птиці виходять на перший план 
як на виробництві, так і в науці. Для розробки 
та впровадження більш дієвих та ефективних 
засобів лікування і профілактики проводиться 
активна дослідницька робота разом з ТОВ 
«Науково-виробниче підприємство «Брова-
фарма», ТОВ «Укрветпромпостач» Київської 
області. При виникненні необхідності роз-
робки нового препарату або вдосконалення 
існуючого науковці СНАУ разом із фармако-
логічними компаніями вирішують ці питання, 
що призводить до впровадження нових пре-
паратів на виробництві в сільськогосподар-
ських підприємствах, захисту на їх основі 
дисертаційних робіт та отримання патентів 
на наукові розробки. Це, зокрема, такі препа-
рати, як «Ектосан-пудратм», «Термосредсан», 
мазь «Ніжнодій», «Серветки дезінфікуючі для 
домашніх тварин», розробка технології вико-
ристання бактерицидного бетону в приміщен-
нях при вирощуванні свиней, лікування та про-
філактика одночасного перебігу ешерихіозу та 
зеараленонтоксикозу у птиці та ін. Ефектив-
ність цих препаратів доведена доклінічними 
та клінічними дослідженнями, а також упрова-
дженням їх у серійне виробництво. Співпраця 
сільськогосподарських підприємств, СНАУ 
та науково-дослідних підприємств, установ, 
лабораторій є одним із способів формування 
та забезпечення конкурентоспроможності для 
учасників кластеру.

Ще одним ефективно діючим агрокласте-
ром можна вважати інноваційно-освітній клас-
тер «Агротехніка» в Харківській області. Під-
писання меморандуму відбулося 24 червня 
2015 р. на базі ТОВ «Лозівський ковальсько-
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механічний завод» (ЛКМЗ), який також увій-
шов до кластеру. Ініціатором та засновником 
кластеру стала Харківська обласна державна 
адміністрація. До складу об'єднання також 
увійшли: Харківський національний технічний 
університет ім. П. Василенко і чотири аграр-
них ВНЗ з інших областей України: Микола-
ївський національний аграрний університет, 
Сумський національний аграрний університет 
і Таврійський державний агротехнологічний 
університет, а також АТ «УПЕК», ТОВ «Україн-
ське конструкторське бюро трансмісій і шасі», 
Харківська обласна організація роботодавців 
у сфері агропромислового комплексу.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
об'єднання суб'єктів сфери АПК у кластери 
слугує впровадженню сучасних технологій; 

імпортозаміщенню; створенню нових робо-
чих місць; поліпшенню технічного рівня вищої 
освіти; обміну та реалізації інновацій у сфері 
АПК; поліпшенню взаємодії з органами влади 
для розробки ефективної політики підтримки 
вітчизняних сільськогосподарських товаро-
виробників, формуванню та забезпеченню, 
зокрема, конкурентоспроможності сільсько-
господарських підприємств. Проте під час роз-
витку та формування кластерних об'єднань 
слід ураховувати й особливість середовища, 
в якому функціонують суб'єкти, сукупність 
негативних факторів впливу на формування 
кластера, характер, щільність формальних і 
неформальних зв'язків між учасниками, сту-
пінь важливості інтеграції, для кожного з учас-
ників кластера тощо.
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У статті проаналізовано процеси, пов’язані з управлінням знаннями – складової частини інтелектуального 
капіталу. Виділено компоненти загального знання, необхідні для активізації інноваційної діяльності. Розгля-
нуто кругообіг інтелектуального капіталу, у процесі якого відбувається його самозростання. Дано визначення 
порогу знань та індикаторів його досягнення. Визначено вплив інтелектуального капіталу, зокрема на розви-
ток та умови досягнення «економіки, що базується на знаннях».

Ключові слова: інтелектуальний капітал, знання, поріг знань, потенційна спроможність, інноваційна еко-
номіка.

Рыбина Л.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ

В статье проанализированы процессы, связанные с управлением знаниями – составляющей частью ин-
теллектуального капитала. Выделены компоненты общего знания, необходимые для активизации иннова-
ционной деятельности. Рассмотрен кругооборот интеллектуального капитала, в процессе которого осущест-
вляется самовозрастание. Даны определения порога знаний и индикаторов его достижения. Определено 
влияние интеллектуального капитала, в частности на развитие и условия достижения «экономики, основан-
ной на знаниях».

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, знания, порог знаний, потенциальная способность, инно-
вационная экономика. 

Ribina L.А. INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The article analyzes the processes related to knowledge management as part of the intellectual capital. The 

author identified components of the general knowledge required to foster innovation. We have considered the circuit 
intellectual capital of in which capital increases. The author gives a definition of the threshold of knowledge and 
indicators of its achievement. The author shows the influence of knowledge on economic development. 

Keywords: intellectual capital, knowledge, the threshold of knowledge, potential ability, innovative economy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах розвиток еконо-
мічних процесів неможливий без викорис-
тання інтелектуального капіталу, в основі 
якого лежать інформація та знання та який на 
відміну від інших видів капіталу має здатність 
до самозростання в процесі використання. 
Все це зобов’язує економістів об’єктивніше 
досліджувати умови, фактори, особливості 
розвитку інтелектуального капіталу та його 
вплив на економічні процеси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження з розробки загальних 
проблем інтелектуального капіталу висвіт-
лено у працях вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців Саєнко Г., Яковенко Л., Габдулліної Л., 
Комарова И., Міхнєва С., Пойлова М. та ін. На 
сучасному етапі розвитку національної еконо-
міки є потреба подальшого системного дослі-
дження інтелектуального капіталу та його 
складових елементів, їх впливу на економічні 

процеси як на рівні підприємства, так і країни 
в цілому. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є обґрунтування 
впливу інтелектуального капіталу на розвиток 
економічних процесів у цілому, зокрема його 
складової частини – знання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інноваційний розвиток економіки 
зумовлюється насамперед інноваційними 
можливостями, складовою частиною яких 
є ресурсні можливості окремих економіч-
них суб’єктів і всього суспільства. Ресурсні 
можливості впливають на масштаби іннова-
ційної діяльності, повноту визначення соці-
ально-економічних проблем, черговість їх 
вирішення, і, зрештою, вони включають усе, 
що може бути використане в інноваційному 
процесі, забезпечуючи отримання її кінцевих 
результатів. При цьому самі кінцеві резуль-
тати також можуть стати початком наступного 
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етапу інноваційного процесу, а тому можуть 
також розглядатися як ресурси. 

Враховуючи обмеженість наявних ресурсів, 
кожне суспільство повинно вирішувати триє-
дине завдання: що виробляти і в якій кількості; 
як виробляти; для кого виробляти. Вирішення 
цього завдання, на нашу думку, можливо на 
основі:

– результатів наукових досліджень, захи-
щених як об’єкти інтелектуальної власності 
або які є відкритими (некомерційними);

– результатів практичного (виробничого, 
соціального) досвіду;

– результатів досліджень і аналізу ринків 
і споживачів у вигляді незадоволених потреб 
індивідуального споживача, виробництва або 
суспільства в цілому.

Результати наукової діяльності, практич-
ний досвід і нереалізовані потреби можна 
назвати факторами інноваційних можливос-
тей. Проявленням інноваційних можливостей, 
доступних для використання в бізнесі і прак-
тичній діяльності, є знання. Виходячи з моделі 
інноваційних можливостей, можна виділити 
три суттєвих компонента загального зна-
ння, необхідного для активізації інноваційної 
діяльності:

– маркетингові знання про потреби, ринки 
та їх еволюція;

– наукові знання про устрій, закономір-
ності природних, матеріально-технічних і соці-
ально-економічних систем;

– практичні знання, основані на узагаль-
ненні попереднього технічного, економічного і 
соціального досвіду.

Необхідно відзначити, що характер і роль 
знань на різних етапах розвитку суспільства 
суттєво змінювалися. Якщо в попередні часи 
знання мали загальний характер і були філо-
софською категорією, то сьогодні знання стали 
більш спеціалізованими і стали економічною 
категорією. Знання в сучасному розумінні – це 
необхідна конкурентному суб’єкту інформація 
через призму його освіченості, досвіду, розу-
міння, яка має передусім практичну цінність 
і використовується для отримання конкрет-
них результатів. Знання можна визначити як 
функцію трьох взаємопов’язаних складових 
частин: інформації, культури і навиків [1]. 

Знання визнаються у всьому світі основним 
джерелом багатства націй на рівні компаній і 
країн. Наприклад, Друкер П. [2] визначив зна-
ння як ключовий ресурс світової економіки. 
«Традиційні складові виробництва – земля, 
труд і капітал, – пише він, – стають обмежу-
вальними факторами, ніж рушійною силою… 

Знання стають основною складовою вироб-
ничого процесу». Нагромадження знань у 
сучасному виробництві вже не відноситься 
до витрат, а є невід’ємною його складовою. 
Таким чином, отримання знань стає новою 
формою виробничого процесу. Однак стійка 
конкурентна перевага може бути наслідком 
не будь-якого знання. Знання призводить до 
переваги в тому випадку, якщо, по-перше, 
воно дійсно корисне, по-друге, якщо воно уні-
кальне і доступне тільки для конкретного під-
приємства, по-третє, якщо знання не заста-
ріло і не втратило свою унікальність.

У розвинутих економіках вартість промис-
лових активів компаній і організацій безпо-
середньо пов’язана з їх здатністю генерувати 
нові знання з інтелектуальним капіталом. На 
думку аналітиків Всесвітнього банку, вироб-
нича складова ВВП розвинутих країн – лише 
18–20%, решта 80% безпосередньо залежить 
від якості людських ресурсів (робочої сили). 
Американські менеджери при виборі довго-
строкових партнерів виходять із того, що інте-
лектуальний капітал фірми повинен складати 
не менше 40% у загальній структурі капіталу, 
тільки тоді підприємство вважається перспек-
тивним [3].

За словами Яковенко Л.І., «нині доміну-
ючу роль у створенні доданої вартості віді-
грають високотехнологічні, наукомісткі вироб-
ництва; все більшу частку ВВП забезпечують 
різні види послуг (у першу чергу наукомісткі). 
Знання та інвестиції в них безпосередньо 
впливають на економічне зростання і розви-
ток економіки. Сформована пропорція цін 
на сировину, продукцію, що отримується в 
результаті її обробки, і на «ноу-хау» складає 
близько 1:10:100» [4].

Поява інновації залежить від двох умов: інте-
лектуального потенціалу людини та його здат-
ності до специфікації – нове знання повинно 
бути відкритим (генерованим), а потім засто-
соване до специфічних завдань у конкретному 
організаційному або виробничому контексті. 
Генерація знання – це створення нового зна-
ння шляхом переробки інформації на основі 
загальновідомого знання. Джерелом генера-
ції нового знання є інтелектуальна активність 
людини. Інтелектуальна активність – це осно-
вана на знаннях, усвідомлена, морально орієн-
тована здатність збирати, накопичувати і пере-
робляти зростаючі потоки інформації [1].

Розглядаючи економічну основу форму-
вання інтелектуального капіталу, необхідно 
відзначити, що людина, відлучена від засобів 
виробництва, продає свої інтелектуальні зді-
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бності (інтелект) як капітал, який їй належить. 
Підприємець купляє їх, як купляв би будь-який 
інший актив, необхідний для успішної роботи 
свого підприємства. Для робітника його інди-
відуальні здібності виступають як товар, а 
для капіталіста-підприємця – це капіталізо-
вана величина авансованої вартості капіталу, 
витраченої на наймання робітника (прибуток). 
Інтелектуальний капітал може нарощуватися 
двома способами:

1) підприємство використовує максималь-
ний обсяг знань своїх співробітників; 

2) максимальна кількість співробітників 
володіє знаннями, здатними принести користь 
підприємству. 

Інтелектуальний капітал не є оборотним 
активом, однак має завершений процес руху, 
формуючи, доповнюючи і реалізуючи себе як 
систему. Значна частина циклу руху інтелек-
туального капіталу пов’язана з витрачанням 
грошових ресурсів, але віддача відбувається 
не відразу. Тільки на стадіях матеріалізації 
капіталу створюються можливості окупності 
витрат, отримання прибутку. Відповідно, само-
зростання капіталу відбувається в процесі 
кругообігу інтелектуального капіталу, що про-
ходить різні стадії і набуває різних форм. Інте-
лектуальний капітал проходить три стадії кру-
гообігу: грошову, виробничу і товарну (рис. 1). 

 
Виробничі 

інтелектуальні активи 

Гроші Інноваційна 
продукція 

Маркетингові 
інтелектуальні активи 

 
Рис. 1. Кругообіг інтелектуального капіталу 

економічної системи
Джерело: власні дослідження

На першій стадії відбувається створення 
виробничих інтелектуальних активів у формі 
об’єктів інтелектуальної власності, тобто 
гроші авансуються в:

– розробку інноваційних ідей із викорис-
танням знань і навиків спеціалістів і створення 
власних продуктів інтелектуальної праці – 
об’єктів інтелектуальної власності;

– поповнення об’єктів інтелектуальної 
власності за рахунок запозичення в інших 
організацій із придбанням часткових або 
повних прав на їх використання. 

На другій стадії виробничі інтелектуальні 
активи забезпечують створення інноваційної 
продукції, а саме визначають сукупність пев-
них властивостей і якість нової або вдоско-
наленої продукції, її споживчу цінність. Інте-
лектуальний капітал може бути задіяний на 
всіх технологічних етапах створення і вироб-
ництва інноваційної продукції, а тому пови-
нен бути врахований при визначенні вартості 
даної продукції. Матеріалізація інтелектуаль-
ного капіталу в інноваційній продукції створює 
так звану інтелектуальну складову частину 
ринкової її вартості, що визначає перехід інте-
лектуального капіталу в грошову форму. 

На третій стадії кругообігу інтелектуаль-
ного капіталу інноваційна продукція стає 
товаром, в якому матеріалізуються маркетин-
гові інтелектуальні активи, ще більше збіль-
шуючи споживчу цінність товару. До марке-
тингових інтелектуальних активів спеціалісти 
відносять: репутацію, бренд, маркетингову 
інформаційну систему, маркетингову страте-
гію і лояльність покупців [5]. Їх використання 
робить більш достовірними прогнози збуту 
продукції, дає змогу виявити пріоритетні пози-
ції найбільш конкурентоспроможної продукції. 
Це дає змогу виключити виробництво про-
дукції, яка не користується попитом, що, від-
повідно, і підвищує ефективність діяльності 
підприємства. Крім того, імідж підприємства, 
популярність і авторитетність торговельної 
марки дають змогу підвищувати ціну на свою 
продукцію, оскільки споживач швидше при-
дбає товари саме цього виробника. 

Цей етап є завершальною стадією фор-
мування ринкової вартості інноваційної про-
дукції, яка визначається її матеріальною та 
інтелектуальною складовими частинами. 
Реалізований товар перетворюється в гроші, 
частина яких пропорційна інтелектуальній 
складовій частині ринкової вартості продукції, 
є результатом завершення кругообігу інтелек-
туального капіталу. На отримані таким чином 
гроші при ефективній організації інноваційної 
діяльності відбувається нарощування інтелек-
туального капіталу, який переходить знову на 
першу стадію кругообігу капіталу. 

Таким чином, знання та інтелектуальний 
капітал, який їх уособлює, по-перше, є осно-
вою творчої роботи в будь-якому бізнес-про-
цесі та інтелектуальної діяльності співробіт-
ників компанії; по-друге, є джерелом росту 
продуктивності робітника інтелектуальної 
праці, джерелом нововведень та ефективних 
інноваційних процесів і, відповідно, додатко-
вих прибутків. Усе це визначає знання і, відпо-
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відно, інтелектуальний капітал як інноваційно 
утворюючий чинник розвитку, який визначає 
здатність системи до впровадження нового. 

Знання, які збирають організації з внутріш-
ніх та зовнішніх джерел, широко поширюються 
і перетворюються в знання груп – виконавців 
бізнес-процесів, потім – у знання команди – 
виконавців бізнес-проектів і в знання компанії 
в цілому, потім втілюються у створенні нових 
технологій і продуктів. Відбувається транс-
формація знань, які належали іншим струк-
турам, у невід’ємну частину знань компанії 
у вигляді нової продукції, послуг або систем. 
Саме цей процес є причиною успіху пере-
дових компаній світу, оскільки сполучення 
зовнішньої та внутрішньої діяльності дає їм 
змогу постійно впроваджувати нововведення, 
які, своєю чергою, допомагають отримати кон-
курентні переваги. 

У західній теорії дане положення інтерпре-
тується так: які тільки інвестиції в дослідження 
і розвиток перевищили інвестиції в основні 
фонди, компанія перетворюється в структуру, 
в якій не тільки щось виробляють, але й дума-
ють [6].

Основним джерелом інноваційних про-
цесів, який має своє логічне довершення у 
вигляді нової продукції або технології, є вина-
ходи і розробки як інтелектуальна власність. 
Саме цей процес дає змогу перетворити 
нові знання в додаткові кошти або активи в 
будь-якому циклі виробництва продукції або 
надання послуг.

Знання мають не тільки об’єктивний, ана-
літичний характер, але й можуть мати форму 
інтуїтивного передбачення. Ринок – це сукуп-
ність дій економічних суб’єктів на основі наяв-
них знань і передбачень, закони ринку зму-
шують людей приймати схожі рішення [7]. 
Таким чином, проблема полягає не тільки в 
тому, щоб оптимально й ефективно викорис-
товувати наявні ресурси, а в оптимальності і 
достатності знань. 

Межею між досягненнями і пробілами в 
загальних і спеціальних знаннях є світовий 
поріг знань [8]. Поріг знань орієнтує науковців 
для подальших пошукових фундаменталь-
них і прикладних досліджень, а інженерам і 
управлінцям створює базу для цільових при-
кладних розробок. Індикаторами досягнень 
загальнонаукових знань є відкриття – неві-
домі раніше наукові результати, які карди-
нальним чином підвищують рівень пізнання 
навколишнього середовища, а в спеціальних 
знаннях – продукти прикладних досліджень і 
розробок, які отримали міжнародне визнання. 

До числа індикаторів пробілів у знаннях від-
носяться проблеми в суспільстві і середовищі 
життєдіяльності, які потребують негайного 
вирішення – недостатність енергоресурсів, 
екологічна і соціальна безпека, хвороби, сти-
хійні лиха. 

Для інноваційної практики важливо про-
вести ієрархічну диференціацію світового 
порогу знань на міждержавний, державний і 
підприємницький рівні. Останні визначають 
практичну здатність об’єднання країн, країни 
або підприємства скористуватися накопиче-
ними у світі знаннями. 

Поріг знань характеризується трьома скла-
довими елементами [8]:

– загальнонауковим запасом, який вклю-
чає опубліковані у світовій літературі резуль-
тати фундаментальних досліджень і власних 
накопичених не апробованих фундаменталь-
них доробок;

– спеціальним науковим запасом, який 
створюється з результатів прикладних дослі-
джень і розробок (патентів, «ноу-хау», мето-
дик, алгоритмів тощо), інтелектуальна влас-
ність на які належить даній країні (групі країн, 
підприємству);

– науковим фоном у тих областях загаль-
нонаукових і спеціальних знань, в яких дана 
країна (група країн, підприємство) заінтер-
есована. Мова йде про наявність у кожній 
такій області критичної кількості спеціалістів і 
наукових шкіл, а також належного наукового 
обслуговування. 

Перші дві складові використовуються для 
реєстрації портфеля запасу наукових знань 
на даний момент і визначення його відповід-
ності необхідному масштабу для розробки 
і реалізації інноваційного проекту. Розміри 
цього масштабу дорівнюють критичній масі 
відповідних науково-прикладних досліджень. 
Творчість, яка виходить за межі порогових 
знань, називають креативною.

На сучасному етапі розвитку знання ціле-
спрямовано використовується для того, щоб 
визначити, які нові знання необхідні для вирі-
шення соціальних і економічних завдань, чи 
є отримання таких знань виправданим і що 
необхідно зробити, щоб забезпечити ефек-
тивність їх використання. Відповідно, резуль-
тативність інноваційного процесу і конкурен-
тоспроможність його продуктів визначаються 
відносною повнотою і достовірністю як влас-
них, так і отриманих з інформаційного про-
стору знань, які використовуються в даному 
процесі. Як визначає Саєнко Г.В., «інформа-
ція визначається і як об'єкт, і як процес ство-
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рення, зберігання, передачі і використання 
особливого ресурсу, який сприяє виробленню 
адекватних економічних рішень, забезпечує 
ефективне функціонування підприємства та 
суспільний розвиток» [9]. Таким чином, осо-
бливу значимість для інноваційної діяльності 
набувають саме інформаційні ресурси, канали 
їх розповсюдження і центри обробки. 

Можна виділити три основних фактора, які 
забезпечують ефективність інформації для 
активізації інноваційної діяльності і надхо-
дження нових знань. По-перше, це конкурен-
ція як процедура отримання нових знань про 
потреби і способи їх задоволення, по-друге – 
комерціалізація знань в об’єкти інтелектуаль-
ної власності і технології. Даний момент є 
дуже принциповим, оскільки фундаментальні 
знання трансформуються в технології через 
науково-технічну і прикладну діяльність, а 
її результати є конкурентними перевагами. 
Якщо не забезпечити їх оцінку, права влас-
ності і комерційний оборот, то більша частина 
інформації стає недоступною для широкого 
використання і обмежується її участь в інно-
ваційному процесі. По-третє, інфраструктура 
і організація світового, державного, регіо-
нального інформаційного простору у вигляді 
технічних, програмних, правових, соціаль-
них, аналітичних та інших засобів підтримки і 
забезпечення комунікацій. 

Тому всі три складові елементи порогу 
знань у сукупності доцільно застосовувати 
для оцінки потенційної спроможності галузі 
(підприємства) самостійно організовувати 
негайно або у найближчій перспективі цільові 
НДДКР із метою поповнення портфелю запа-
сів наукових знань. Зокрема, при виявленні 

недостатнього науково-прикладного потенці-
алу на підприємстві для вирішення конкрет-
ної проблеми і неможливості його підвищення 
до необхідного рівня у заплановані терміни 
свідчить про необхідність залучення партне-
рів або доцільності отримання ліцензії, якщо є 
відповідні розробки у даному напрямі. 

Висновки з цього дослідження. Інте-
лектуальний капітал є складовою частиною 
національного багатства поряд із природними 
ресурсами, основними фондами, матері-
альними оборотними коштами. Разом із тим 
інтелектуальному капіталу властивий більш 
високий рівень розвитку порівняно з уже відо-
мими функціональними формами капіталу, 
критерієм чого є більш стійкий рівень еконо-
мічного піднесення, ефективності суспіль-
них структур. Саме інтелектуальний капітал 
задає темп і характер відновлення технології 
виробництва і його продукції, що потім стають 
головною конкурентною перевагою на ринку.

Отже, знання і творчій потенціал робітни-
ків стають головними факторами ефектив-
ності економічної системи, без яких прак-
тично неможливий її інноваційний розвиток 
незалежно від обсягу коштів, інвестованих у 
виробниче обладнання і технологію. Залу-
чена у виробниче споживання наукова, еко-
номічна, технологічна, організаційно-управ-
лінська інформація передує виробничому 
процесу, визначаючи його відповідність новим 
умовам виробництва. При цьому центральна 
роль у виробничому процесі зміщується з 
механічного використання інформації в бік 
інтелектуального, творчого. Відповідно, вона 
стає рушійною силою інновацій, вивчення якої 
потребує подальших досліджень. 
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Фактори розвитку малого бізнесу
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Автором статті визначено соціально-економічну роль, завдання і принципи діяльності малих підприємств, 
вивчено фактори впливу на формування та раціональний розвиток цього сектору економіки у контексті забез-
печення його важливого місця в економіці країни. У статті обгрунтовано, що лише забезпечення позитивних 
аспектів усіх факторів у їх взаємозв’язку сприятиме належному розвиткові підприємств малого бізнесу та 
виконанню ними своєї важливої ролі соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, окремих територій.

Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, фактори підприємницької діяльності, фактори розвитку 
соціально-економічних взаємин.

Рыжко О.В. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Автором статьи определены социально-экономическую роль, задачи и принципы деятельности малых 

предприятий, изучены факторы влияния на формирование и рациональное развитие этого сектора экономики 
в контексте обеспечения его важного места в экономике страны. В статье обосновано, что только обеспече-
ние положительных аспектов всех факторов в их взаимосвязи будет способствовать надлежащему развитию 
предприятий малого бизнеса и выполнению ими своей важной роли социально-экономического развития 
страны, ее регионов, отдельных территорий.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, факторы предпринимательской деятельности, 
факторы развития социально-экономических взаимоотношений.

Ryzhko O.V. FACTORS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
The author of the article identified socio-economic role, tasks and principles of activity of small enterprises, 

examined the factors influencing the formation and rational development of this sector of the economy in the context 
of ensuring its important position in the economy of the country. The article proves that only the positive aspects of 
all the factors in their relationship will facilitate the proper development of small businesses and fulfilling its important 
role of socio-economic development of the country, its regions, separate territories.

Keywords: small business, entrepreneurship, factors of entrepreneurship, factors of socio-economic relations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Можливість підвищення ефектив-
ності підприємницької діяльності залежить від 
ступеня обґрунтованості стратегічних напрямів 
в сфері виробництва конкурентоздатної про-
дукції і організації її просування на ринок відпо-
відно до логіки господарської поведінки в дина-
мічних умовах ринкової кон’юнктури. Процес 
економічного реформування пов’язаний із роз-
витком ринкової інфраструктури, активізацією 
конкуренції і проявом її стимулюючих іннова-
ційних задатків, формуванням дієвих механіз-
мів структурної перебудови національної і регі-
ональних економік, а також стимулюванням 
підприємництва, орієнтованого на створення 
стійких виробничо-ринкових комунікацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти розвитку малого підприємства в 
Україні досліджувалися та представлені у пра-
цях як зарубіжних, так і вітчизняних науков-
ців, а саме: Л. Колєснікова, В. Перехрестов, 
Г. Багієв, А. Асаул, В. Виговської, З. Варналія, 
Г. П’ятницької, М. Харченко, Л. Лебедєвої, 

Ю. Долгорукова та ін. Разом із тим чимало 
питань стосовно малого бізнесу в Україні на 
сьогодні лишаються ще не достатньо вивче-
ними та потребують подальшого розгляду.

Метою статті є аналіз стану малого бізнесу 
в Україні, визначення чинників, які негативно 
впливають на його розвиток, та запропонування 
шляхів подолання негативних факторів малого 
бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Особлива роль у розвитку реформ 
належить малому бізнесу, що виконує най-
важливіші соціально-економічні функції, такі 
як забезпечення збалансованості попиту і про-
позиції на ринку товарів і послуг; створення 
додаткових робочих місць; стимулювання гос-
подарської ініціативи учасників ринку; раціо-
нальне використання ресурсних потенціалів; 
вирішення багатьох економічних, соціальних і 
економічних проблем.

В Україні малий бізнес фактично заро-
джувався в період складних для України 
трансформацій господарської системи, який 
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має низку специфічних особливостей, що 
об’єктивно вплинуло на становлення та роз-
виток сектору підприємництва та забезпечило 
набуття ним унікальних рис.

Для формування ефективного підприєм-
ництва в умовах структурних ринкових змін 
необхідні певні умови, серед яких ключовими 
є: економічні, соціальні та правові.

Економічні умови – це в першу чергу про-
позиція товарів і попит на них, споживча і 
купівельна спроможність населення , надли-
шок або нестача робочих місць, робочої сили. 
Завдання забезпечення економічних умов 
функціонування малого бізнесу покладено 
на численні організації, які формують інфра-
структуру ринку. До таких організацій відно-
сяться: банки, біржі, страхові компанії, лізин-
гові фірми, консалтингові фірми, регіональні 
центри зайнятості тощо.

Не менш важливими є соціальні умови 
становлення і розвитку малого бізнесу, вони 
визначають ставлення окремого індивідуума 
де роботи, що у свою чергу впливає на його 
ставлення до величини заробітної плати до 
умов праці, пропонованих бізнесом. Від під-
приємницької діяльності: підприємець пови-
нен отримувати задоволення. Він приймає 
участь у вирішені соціальних питань стосовно 
його співробітників: охорони їх здоров’я, збе-
реженні робочих місць, розвитку соціально-
економічної сфери тощо. Важливу роль у 
формуванні підприємництва відіграють підго-
товка, перепідготовка: підвищення кваліфіка-
ції кадрів підприємців.

Будь-яка підприємницька діяльність функ-
ціонує в межах відповідного правового серед-
овища. Тому велике значення має створення 
необхідних правовою умов. Це, в першу чергу, 
наявність законів, що регулюють підприєм-
ницьку діяльність, створюють найбільш спри-
ятливі умови для її розвитку Правові норми 
повинні забезпечувати: спрощену і приско-
рену процедуру створення, та державної реє-
страції підприємств, захист підприємців від 
державного бюрократизму; вдосконалювання 
податкового законодавства в напрямі мотива-
ції виробничої підприємницької діяльності. 

При обґрунтуванні економічного меха-
нізму розвитку підприємництва, адекватним 
є визначення малого підприємництва, запро-
поновано Л. Колєсніковою. Вона розглядає 
підприємництво не і вузькому сенсі як «діяль-
ність, спрямовану на отримання прибутку», а 
як процес особистого або системного само-
оновлення і самоорганізації через втілення 
і життя будь-яких сфер діяльності і форм 

власності. В ході цього процесу індивідууми 
і організації взаємодіють з мікро- і макросе-
редовищем її функціонування в межах дина-
мічного балансу суперечливих економічних 
соціальних інтересів учасників нього процесу 
[1, с 89]. але підприємництво є важливим дже-
релом економічного розвитку і відтворення 
економіки. У розвинених країнах малий біз-
нес – основа ринкової інфраструктури, який 
значною мірою визначає темпи економічного 
зростання, і якість валового національного 
продукту. Добре розвинений малий бізнес 
дозволяє компенсувати суперечності між дер-
жавним управлінням і саморозвитком ринку.

Сектор малого бізнесу відіграє вагому роль 
і в механізмі соціально-економічного відтво-
рення. Його присутність у всіх без виключення 
видах економічної діяльності свідчить про 
наявність в цій сфері ділових людей з пер-
спективними проектами.

Слід відзначити, що більше половини най-
важливіших винаходів XX століття зроблено 
незалежними винахідниками або дрібними 
фірмами. Найбільш яскравим прикладом ролі 
малого бізнесу в науково-технічних відкриттях 
стало створення персонального комп’ютера 
двох талановитих і заповзятливих інженерів – 
Стіва Возняка і Стіва Джобса. Створена ними 
на його основі компанія «Еппл» належить нині 
до найбільших у сфері комп’ютерного бізнесу.

Малий бізнес є «ударною силою» на ринку 
праці і на селі, поглинаючи робочу силу, що 
вивільняється з різних причин з підприємств 
інших секторів. Це може мати місце як в роки 
сприятливої господарської кон’юнктури, так і в 
періоди криз і застою.

Малий бізнес виховує в його учасниках 
і особливо організаторів підвищений спеці-
альний і комерційний професіоналізм і може 
розглядатися як джерело кваліфікованих 
трудових ресурсів. Зміна місць діяльності, 
особливо для найнятих робітників, освоєння 
суміжних професій характерні для зайнятих 
у сфері малого і середнього бізнесу. Все це 
сприяє розвитку мобільного ринку праці, осо-
бливо на селі.

В умовах сучасних трансформацій в укра-
їнській економіці на розвиток малого бізнесу 
впливають різні фактори, що успадковані від 
специфічного минулого, від відсутності послі-
довної і виваженої економічної політики дер-
жавних органів влади, від не завжди обгрунто-
ваних дій місцевих органів влади. За ступенем 
впливу можна виділити чинники, які сприяють 
становленню і розвитку малого бізнесу і чин-
ники, які стримують його розвиток.
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На думку Г. Багієва та А. Асаула, різні умови 
і фактори впливають на підприємницьку діяль-
ність і вимагають ухвалення управлінських 
рішень для їх усунення або пристосування до 
них. Сукупність умов і факторів, що визнача-
ють засади функціонування малого бізнесу, 
визначаються як підприємницьке середовище 
[2, с. 125].

Підприємницьке середовище є інтегрова-
ною сукупністю об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, що дозволяють підприємцям дося-
гати успіху в реалізації поставлених цілей. 
Підприємницьке середовище поділяється на 
зовнішнє, як правило, незалежне від самих 
підприємців, і внутрішнє, яке формується без-
посередньо самими підприємцями.

Досліджуючи структуру зовнішнього серед-
овища підприємництва, слід розглянути 
характер взаємовідносин, що складаються 
між суб’єктом підприємництва і елементами 
середовища. В цьому випадку можна виді-
лити ряд елементів, які не схильні до безпо-
середніх управлінських дій з боку фірми і не 
можуть адекватно реагувати на її поведінку 
через непряму, опосередковану дію. Напри-
клад, малий бізнес не в змозі здійснити 
прямий вплив на характер діяльності фірм-
конкурентів, проте, формуючи якість това-
рів, які воно виготовляє, реалізовуючи певну 
цінову політику, проводячи заходи, сприяючі 
зміцненню свого іміджу і суспільного визна-
ння, воно створює певні умови конкуренції, що 
враховується всіма організаціями, які конкуру-
ють на ринку. Підприємницька система таким 
чином здійснює відчутний вплив на всіх учас-
ників процесу конкуренції, яке поширюється 
непрямим шляхом за допомогою інструментів 
маркетингової дії. Такий вплив відчувається 
ринком і вимагає адекватного реагування з 
боку його різних суб’єктів.

Зовнішнє середовище складається з двох 
елементів: мікро- і макросередовища. Мікро-
середовище здійснює помітний формуючий 
вплив на стиль і характер підприємницької 
діяльності. Мікросередовище відображає рин-
кові процеси і найбільш істотні ринкові коли-
вання. Найважливішою особливістю чинників 
макросередовища є неможливість якої-небудь 
впливової дії на них з боку суб’єктів регіональ-
ного ринку і необхідність в пристосуванні до 
сформованих цими факторами умов. Фактори 
макросередовища утворюють певний обме-
жений сегмент, що вимагає активного присто-
сування з боку підприємницьких структур [3].

Макросередовище формується під впли-
вом безлічі факторів: природних, демографіч-

них, економічних, екологічних, науково-техно-
логічних, законодавчих, національних тощо. 
Ці фактори по-різному впливають на ту або 
іншу сторону виробничої і підприємницької 
діяльності.

У основу класифікації, що відображає 
макросередовище, можуть бути покладені 
п’ять груп основних факторів, які визначають 
різні напрями розвитку соціально-економічних 
взаємин в підприємницькій діяльності (рис. 1).

 
 

Фактори макросередовища 

Правові Екологічні Соціальні 

Економічні 

Науково-технічні 

Рис. 1. Фактори розвитку  
соціально-економічних взаємин  

в підприємницькій діяльності

Група, яка об’єднує науково-технічні фак-
тори, відображає рівень науково-технічного 
розвитку, що накладає технічні і технологічні 
обмеження на конкретний вид підприємни-
цтва. В регіонах України практично всі сфери 
підприємницької діяльності обмежені рівнем 
розвитку інформаційних технологій.

Як уже наголошувалося вище, економічні 
фактори визначають обсяг грошових коштів, 
які споживач може спрямувати на ринок кон-
кретного товару і які формують умови попиту і 
місткість даного ринку. Дія цих факторів визна-
чає і структуру попиту, що включає різні види 
товарів, які мають ряд споживчих переваг, є 
доступними за ціною.

Економічні фактори впливають на ринок 
праці, визначаючи його кон’юнктуру, яка в 
свою чергу позначається на формуванні заро-
бітної плати працівників. Особливості розви-
тку виробничої сфери також можна віднести 
до чинників економічної дії. При цьому важ-
ливо розглядати два аспекти розвитку вироб-
ничого базису: галузевий і регіональний. 
У галузевому аспекті вивчаються виробнича, 
технологічна і організаційна ієрархія галузе-
вої структури, її ретроспективна динаміка і 
перспективи. У регіональному – необхідно 
вивчення характеру розміщення продуктив-
них сил і конкретних об’єктів виробничої інф-
раструктури, що визначають структуру пропо-
зиції у межах конкретного регіону, особливості 
матеріально-технічної бази виробничих про-
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цесів, що впливають на показники ефектив-
ності виробничої і всієї підприємницької діяль-
ності [4].

На формування економічної ситуації в кра-
їні та регіонах впливають політичні фактори, 
які іноді розглядаються як самостійні серед-
овище-утворюючі фактори, проте їх вплив на 
умови конкретного бізнесу виявляються зазви-
чай за допомогою інших чинників, зокрема – 
економічних, які визначають чітко окреслені 
межі параметрів підприємницької діяльності.

Політична ситуація впливає і на інші чин-
ники зовнішнього середовища. Найбільший 
«політичний імпульс» випробовує на собі пра-
вове середовище. Суперечливість законів й 
інших нормативно-правових актів є, як пра-
вило, наслідком політичних процесів, лобію-
вання інтересів, суспільно-політичного тиску.

Політичні чинники впливають на екологічну 
ситуацію, зокрема у вигляді протекціонізму 
відносно суспільних рухів в сфері боротьби 
за збереження і відновлення регіонального 
навколишнього середовища. Таким чином, 
політичні чинники поширюють свій вплив за 
допомогою економічних, правових або інших 
характеристик, про що говорять деякі дослід-
ники, зокрема А. Асаул [5], тому їх виділення 
у якості самостійного фактору не є доцільним.

Екологічні фактори виражають взаємовідно-
сини між суспільством і природою. Вони вклю-
чають три самостійні підгрупи: природно-клі-
матичні; природно-ресурсні; природоохоронні. 
Природно-кліматичні чинники виражають осо-
бливості географічного місця розташування 
споживчого ринку і попит на окремий Товар 
(роботи, послуги), що задовольняє підпри-
ємницька структура. Необхідно враховувати 
обидва види таких чинників, оскільки природні 
умови, в яких функціонують споживач і підпри-
ємець, можуть не збігатися. Природно-ресурсні 
чинники пов’язані з наявністю, об’ємом, якістю 
і умовами поведінки зі всіма видами природних 
ресурсів, використовуваних в підприємницькій 
діяльності, у тому числі щодо землі, природної 
сировини, запасів води, палива, енергії. При-
родоохоронні компоненти виражають ступінь 
забруднення екосистеми, що оточує територію 
споживчого ринку. Вплив природоохоронних 
факторів виявляється як у фіксованому ступені 
екологічного забруднення, так і у формі, яка 
зумовлює тип суспільної поведінки відносно 
екологічних проблем.

Соціальні чинники зовнішнього макросере-
довища включає дві підгрупи: 1) ті, що мають 
матеріальну форму; 2) ті, що не мають такої 
форми.

У першій підгрупі представлені конкретні 
об’єкти соціальної інфраструктури певного 
регіонального ринку. Це – об’єкти інженерного 
забезпечення, культурно-побутової сфери, 
громадського транспорту, охорони громад-
ського порядку, регіонального і місцевого 
управління. їхня наявність або відсутність 
формують умови для визначення способу 
ведення підприємницької діяльності, її масш-
табів і територіальної специфіки. До другої 
підгрупи відносяться фактори соціально-духо-
вної сфери, яка формує психологічний клімат, 
суспільні переваги, смаки і уподобання.

У соціально-духовному середовищі можна 
виділити історичні традиції, етичні норми, 
тип суспільного пристрою, світогляди і етичні 
засади. До соціально-духовного середовища 
можна віднести національні, расові, релі-
гійні особливості споживача. Проте, на нашу 
думку, цей перелік факторів макросередо-
вища доцільно було б доповнити ще кількома, 
а саме міжнародним, політичним, географіч-
ним, національно-культурним та регіональ-
ним фактором.

Міжнародні фактори відіграють особливу 
роль при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств регіону, оскільки вони 
визначають можливості здійснення комерцій-
них операцій з тією чи іншою країною. Голо-
вними учасниками міжнародних економічних 
відносин є великі корпорації. Проте поси-
лення конкуренції, збільшення вимог до якості 
продукції, зростання витрат на дослідження і 
розвиток змушують великі підприємства ство-
рювати філії в різних країнах, використову-
ючи переваги різних країн (вартість робочої 
сили, наявність місцевої сировини, податкову 
політику тощо). У даному випадку корпорації 
об’єднують свої зусилля із підприємствами 
малого бізнесу.

Малому бізнесу досить складно само-
стійно вийти на міжнародний ринок. З метою 
виявлення місця малого бізнесу в економіч-
ній системі країни, науковцями встановлено 
залежність обсягу експорту від розміру під-
приємства. Дрібні фірми (10-50 зайнятих) екс-
портують в середньому 42% своєї продукції; 
середні фірми (50-199 працюючих) – 68%, під-
приємства з кількістю зайнятих 200-499 осіб 
забезпечують 92% експорту. Труднощі ведення 
міжнародних операцій полягають у відсут-
ності достатньої інформації про зарубіжні 
ринки, некомпетентність керівника (незнання 
мови, невміння організувати рекламу тощо). 
Віддаленість від великих міст, що володіють 
добре налагодженими транспортними комуні-
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каціями, ускладнює вихід на зовнішній ринок, 
оскільки збільшуються не лише витрати на 
транспортування продукції, але і на оформ-
лення операцій [6].

Участь підприємств в зовнішньоторговель-
них зв’язках дає їм істотні переваги у вигляді 
розширення ринку збуту своєї продукції, 
гарантовані платежі від експорту товарів.

Політичні фактори відображають стабільність 
перетворень в країні, кількість і спрямованість 
політичних партій і рухів, кримінальну ситуацію. 
Вагомий вплив на розвиток регіону здійснює 
політична ситуація. У владі присутні багаточи-
сельні корпоративні, родинні, фінансові, ділові 
зв’язки, які певною мірою корумповані.

На відміну від зарубіжного бізнесу, який при 
здійсненні операції спирається на інформацію 
про надійність партнера, український орієнто-
ваний на особисті взаємини. Перед укладан-
ням угоди українському підприємцеві необ-
хідно особисто знати людину.

Висновки з цього дослідження. Малий 
та середній бізнес відіграє в економіці 

досить вирішальну роль та є фундаментом 
для ринкової економіки. Дані сектори ство-
рюють необхідну атмосферу конкуренції, 
здатні швидко реагувати на будь-які зміни 
ринкової кон’юнктури, створювати додаткові 
робочі місця, здатні порівняно швидко оку-
патися, є основним джерелом формування 
середнього класу, оскільки середній клас – 
запорука стабільності суспільства і його 
успішного розвитку.

Розвинутий сегмент малого та середнього 
бізнесу – це, перш за все, високий рівень 
сервісу та низькі ціни на товари і послуги 
для споживачів. Високий рівень конкурен-
ції стимулює розвиток економіки і веде до 
зростання зарплат. А за рахунок високої 
інноваційної складової, притаманної малому 
та середньому бізнесу, розвиток даного сег-
менту повинен сприяти виводу економіки на 
якісно новий рівень. Отже, необхідність роз-
витку і державної підтримки малого та серед-
нього бізнесу в Україні є досить значною, і 
вирішальною.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблеми ризик-менеджменту є 
актуальними для підприємств нафтогазового 
комплексу. Зокрема, діяльність нафтопере-
робних підприємств характеризується низкою 
проблем, серед яких – залежність від поста-
чальників, застарілість техніки та технологій, 
зношеність основних засобів, низька заван-
таженість виробничих потужностей, робота 
на давальницькій сировині, що є джерелами 
ризиків. Тому ефективне управління цими 
підприємствами потребує впровадження 
ризик-менеджменту та розробки програми 
управління ризиками, що передбачає іден-
тифікацію ризиків, їх оцінку та вибір методів 
оптимізації. Актуальність даної проблеми, 
її теоретична і практична значущість обумо-
вили вибір теми, мету і завдання статті. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вагомий внесок у розробку питань, 
пов'язаних з управлінням ризиками під-
приємств, зробили українські та зарубіжні 

вчені, зокрема В. Вітлінський, П. Грабовий, 
О. Устенко, О. Ястремський та ін. Питання 
щодо логіки та послідовності основних ета-
пів програми управління ризиками досліджу-
вали у своїх працях В. Лук’янова, А. Старо-
стіна, В. Кравченко, А. Суворов, Г. Чернова, 
J. Miccolis, S. Shah та ін.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – сформувати 
програму управління ризиками господарської 
діяльності для нафтопереробного підприєм-
ства на основі інтегрального підходу до ризик-
менеджменту, що дасть змогу оптимізувати 
вплив ризиків на діяльність підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Існують різні підходи авторів до 
логіки та послідовності основних етапів про-
грами управління ризиками [1 с. 198–199;  
2, с. 13; 3; 4]. Досвід вивчення проблеми з ризик-
менеджменту показав, що управлінці не вико-
ристовують спеціально розроблені програми та 
декларації управління ризиками [5, c. 11].

© Ріщук Л.І.
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Аналогічні результати ми отримали під 
час анкетування керівників інституційного 
рівня ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ 
«НПК–Галичина» та ВАТ «Лукойл – Одесь-
кий НПЗ». На запитання: «Чи є розроблена 
програма управління ризиками на підприєм-
стві?» ми отримали негативні відповіді. Зі слів 
менеджерів стало зрозуміло, що вони нічого 
не знають про документацію для управління 
ризиками та не вміють її розробляти [6, c. 79].

Розробимо програму управління ризиками 
для ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», осно-
вними етапами якої є опис бізнесу підпри-
ємства, визначення місії та цілей організа-
ції, перелік можливих збитків підприємства, 
визначення факторів ризику, оцінка ризику, 
побудова сигнальної карти ризиків, вибір 
методів оптимізації ризиків та оцінка ефек-
тивності програми. 

Визначення місії та цілей організації.
Місія – це сформульоване твердження 

відносно того, для чого і з якої причини існує 
організація. Місія розкриває зміст її існування 
та призначення, в якому проявляється відмін-
ність організації від подібних установ. Місією 
ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» є таке: про-
фесійною командою однодумців забезпечити 
вітчизняний та європейський ринки якісними 
нафтопродуктами; забезпечувати якісне 
обслуговування та інші гарантії клієнтам; 
гарантувати стабільне зростання добробуту 
співробітників та акціонерів підприємства, а 
також надавати спонсорську допомогу місту, 
області. 

Цінностями ВАТ «Нафтохімік Прикар-
паття» є: висока культура обслуговування 
клієнтів; порядність та відкритість із парт-
нерами; професійність, цілеспрямованість, 
наполегливість, робота в команді; новатор-
ство, творчість, ініціативність – основа успіху 
кожного працівника та підприємства загалом; 
життя, здоров’я та добробут; патріотизм щодо 
підприємства та колективу.

Бачення підприємства – це його ідеальне 
уявлення, бажаний образ факторів зовніш-
нього середовища та елементів внутріш-
нього середовища. Баченнями ВАТ «Нафто-
хімік Прикарпаття» є безперебійні та достатні 
поставки сировини, диверсифікація поста-
чальників, розвиток мережі власних АЗС, 
вдячні споживачі, збільшення обсягів пере-
робки нафти, зростання прибутку, ефективне 
використання позик, ефективна система моти-
вації, підвищення кваліфікації та навчання 
персоналу, технічний розвиток, реконструкція 
та модернізація обладнання тощо.

Після формулювання місії та цінностей 
ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» перейдемо 
до наступного етапу – переліку можливих 
збитків підприємства. 

До таких збитків належать:
– збитки, пов'язані з майном підприєм-

ства (втрата будинків, споруд, машин, облад-
нання, приладів, сировини, матеріалів, неза-
вершеного виробництва, готової продукції, 
товарів, грошових коштів);

– збитки, виражені втратою доходів і збіль-
шенням операційних витрат (втрата доходу 
від реалізації продукції через недопостачання 
сировини, втрати, спричинені зниженням ціни 
реалізації продукції, неповернення дебітор-
ської заборгованості, збільшення витрат на 
оплату праці, витрати на непланові ремонти, 
витрати на сплату додаткових відсотків за 
кредитами, втрати грошових коштів у націо-
нальній валюті);

- збитки, пов’язані з відповідальністю 
та компетенцією персоналу (втрати доходів 
підприємства через хибне цілепокладання 
та організацію праці персоналу, втрати під-
приємства через зниження продуктивності 
праці, витрати через забруднення серед-
овища, виплата штрафів, пені, неустойок за 
невиконані зобов’язання, втрати організації 
через непрацездатність ключового фахівця, 
витрати на компенсаційні виплати персоналу 
через хворобу, смерть, безробіття тощо). 

Зазвичай максимально прогнозовані 
збитки підприємства в кілька разів переви-
щують його річні доходи, тому керівництву 
потрібно виявляти найбільш небезпечні та 
ймовірні збитки та вживати заходів щодо їх 
уникнення або ж зменшення розміру. 

Четвертим етапом програми управління 
ризиками є визначення факторів ризику. 
Визначення факторів ризику здійснюється за 
параметрами «важливість» та «змінність». За 
допомогою статистичних методів оцінюється 
їх вплив на прибуток підприємства. Актуаль-
ними факторами ризику для нафтоперероб-
них підприємств є залежність від постачаль-
ників, нестача власних коштів, застарілість 
техніки та технологій, політична нестабіль-
ність, економічна ситуація в країні, міжна-
родні відносини, людський фактор [6, c. 80].

Після визначення факторів ризику пере-
йдемо до наступного етапу програми управ-
ління ризиками – оцінки ризиків. 

На цьому етапі ми окреслимо та будемо 
оцінювати ризики, які можуть спричинити 
виявлені фактори впливу, значення яких 
зростає. Зазначимо, що свідомо розглядаємо 
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тільки ризики настання несприятливих подій 
із метою розробки заходів щодо зменшення, 
уникнення чи попередження збитків. 

Таким чином, після ідентифікації ризиків, 
які можуть бути спричинені визначеними фак-
торами, слід оцінити експертним шляхом імо-
вірність їх виникнення, можливі наслідки подій 
та якість управління цими видами ризиків.

Ми погоджуємося з позицією В.А. Крав-
ченка, що найбільш доцільним для оціню-
вання ризиків та ступеню їх впливу є викорис-
тання триступеневої дев’ятибальної шкали: 

1–3 бали – низька ймовірність виникнення 
(слабкий ступінь впливу наслідків); 

4–6 балів – середня ймовірність (помірний 
ступінь впливу наслідків події); 

7–9 балів – висока ймовірність (істотний 
вплив події на функціонування організації). 

У випадку з якістю управління ризиками ми 
використовуємо обернену шкалу, високо оці-
нюючи низьку якість, і навпаки. Таким чином, 
можна співставити всі три шкали, застосу-
вання яких у підсумку має привести до вияв-
лення ризиків, які є найбільш загрозливими 
для діяльності підприємства [7, с. 9–10].

Зазначимо, що інтегральну оцінку визна-
чених ризиків ми розраховували як ариф-
метичну суму бальних оцінок імовірності 

настання події, наслідків її впливу та якості 
управління. Коефіцієнт значущості факторів 
визначено на основі думок експертів із ураху-
ванням величини збитків, які були спричинені 
дією конкретної групи факторів. Підсумкова 
оцінка є добутком інтегральної бальної оцінки 
ризику та коефіцієнта значущості групи фак-
торів. На основі розрахункових даних під-
сумкової оцінки проводимо їх ранжування 
та відбір для побудови сигнальної карти 
ризиків, що передбачає наступний етап про-
грами управління.

Зважаючи на принципи АВС-аналізу та 
Паретто, відберемо 20–30% ризиків із най-
більшими значеннями підсумкової оцінки для 
позначення на карті, а саме:

– ризик недопостачання сировини (3,91);
– ризик зниження фінансової стійкості 

(3,0);
– ризик незавантаженості обладнання 

(2,89);
– ризик простоювання потужностей (2,88);
– ризик виготовлення неякісної продукції 

(2,88);
– ризик припинення реструктуризації 

виробничих потужностей (2,8);
– ризик недотримання партнерами умов 

договору (2,72);

Таблиця 1
Ідентифікація ризиків нафтопереробного підприємства

Фактори ризику Ризики підприємства

Постачальники

Ризик ліквідності, ризик незавантаженості обладнання 
Ризик недотримання партнерами умов договору
Ризик зростання цін на сировину
Ризик зменшення обсягу реалізації продукції
Ризик недопостачання сировини 

Нестача власних фінансових 
ресурсів

Ризик зниження фінансової стійкості
Ризик припинення реструктуризації виробничих потужностей
Ризик недотримання зобов'язань перед партнерами

Застарілість техніки 
та технологій, що 
використовуються

Ризик простоювання потужностей
Ризик зростання витрат на ремонтні роботи
Ризик виготовлення неякісної продукції
Ризик зниження продуктивності праці
Ризик продажу неякісної продукції

Людський фактор

Ризик неефективного використання інвестицій 
Ризик неефективної інноваційної діяльності
Ризик неефективного використання ресурсів
Ризик порушення технології
Ризик неефективного управління
Ризик хибного цілепокладання
Ризик утрати або ж витоку інформації

Адаптація організації до зміни 
зовнішнього середовища

Ризик зниження фінансової стійкості
Ризик втрати кваліфікованих фахівців
Ризик утрати частки ринку

Економічна ситуація в країні
Валютний та інфляційний ризики
Ризик зменшення надходження інвестицій
Ризик зменшення обсягу реалізації продукції
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– ризик зростання цін на сировину (2,55);
– ризик зменшення надходження інвести-

цій (2,52) [6, с. 81].
Сигнальну карту ризиків будуємо за двома 

параметрами: ймовірність настання події 
(ризику) та ступінь впливу її наслідків (рис. 
1). Ця діаграма, що наглядно показує важ-
ливі ризики, може допомогти керівникам 
ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» виробити 
об’єктивну думку про ризики. Щоб побуду-
вати точну сигнальну карту, на підприємстві 
потрібно розробити та впровадити систему 
збору та обробки інформації про ризики, що є 
завданням ризик-менеджера. 

Кожен вид ризику на карті зафарбовується 
іншим кольором, тому наглядно видно ризики, 
які є найбільш загрозливими для діяльності 
підприємства. Червоний колір означає, що 

цей вид ризику є особливо небезпечним, 
оскільки має високий ступінь впливу наслідків 
та настання його є високоймовірним. Оран-
жевим кольором позначені ризики, які мають 
високу оцінку за одним із досліджуваних пара-
метрів. Види ризиків, які позначені жовтим 
кольором, мають середні оцінки щодо ймовір-
ності виникнення та ступеня впливу наслідків. 

Необхідно зазначити, що сформована 
карта ризиків не є сталою, ризики можуть 
переміщатися з квадрату в квадрат залежно 
від зміни внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Регулярна побудова сигнальної карти 
ризиків дає можливість простежувати, як змі-
нюється ситуація на підприємстві, та оцінити 
ефективність ризик-менеджменту. 

Бажано, щоб топ-менеджери регулярно, 
наприклад щомісячно, а члени ради директо-

Рис. 1. Сигнальна карта ризиків ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
 

 
 
 
 

ІІ
2 
ІІ
2 

К
М

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

С
ту

пі
нь

 в
пл

ив
у 

на
сл

ід
кі

в 
по

ді
ї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К
М

В
1 

ІІ
1 

В
3 

К
М

ІІ
2 

К
М

Ф
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КМ2 В1 

ІІ1 

В3 

В4 

КМ3 ІІ2 

КМ1 

Ф2 

Імовірність події
Низька                                                   Висока

КМ1 – ризик недотримання партнерами умов договору;
КМ2 – ризик зростання цін на сировину;
КМ3 – ризик недопостачання сировини;
В1– ризик незавантаженості обладнання;
В3 – ризик простоювання потужностей; 
В4 – ризик виготовлення неякісної продукції;
ІІ1 – ризик припинення реструктуризації виробничих потужностей;
ІІ2 – ризик зменшення надходження інвестицій;
Ф2 – ризик зниження фінансової стійкості.



355

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

 Т
аб

ли
ця

 2
М

ет
од

и 
уп

ра
вл

ін
ня

 р
из

ик
ам

и
Ри

зи
к

М
ет

од
и 

вп
ли

ву
 

За
хо

ди
, с

пр
ям

ов
ан

і н
а 

ре
гу

лю
ва

нн
я 

ри
зи

ку

Р
из

ик
 н

ед
от

ри
м

ан
ня

 
па

рт
не

ра
м

и 
ум

ов
 д

ог
ов

ор
у

За
по

бі
га

нн
я 

зб
ит

ка
м

За
по

бі
га

нн
я 

зб
ит

ка
м

Зб
ір

 ін
ф

ор
м

ац
ії 

пр
о 

па
рт

не
рі

в,
 а

на
лі

з 
їх

 ф
ін

ан
со

во
го

 с
та

ну
С

кл
ад

ан
ня

 п
ро

то
ко

лу
, д

е 
за

зн
ач

ає
ть

ся
 т

ер
м

ін
, п

ро
тя

го
м

 я
ко

го
 с

то
ро

ни
 

м
ож

ут
ь 

вн
ес

ти
 з

м
ін

и 
до

 д
ог

ов
ор

у
В

не
се

нн
я 

до
 д

ог
ов

ор
у 

си
ст

ем
и 

ш
тр

аф
ни

х 
са

нк
ці

й 
за

 н
ев

ик
он

ан
ня

 
зо

бо
в’

яз
ан

ь 
та

 у
м

ов
 с

пл
ат

и 
пе

ні
 з

а 
ко

ж
ен

 д
ен

ь 
пр

ос
тр

оч
ен

ня
 

зо
бо

в’
яз

ан
ь 

Ук
ла

да
нн

я 
ко

нт
ра

кт
ів

 із
 н

ов
им

и 
по

ст
ач

ал
ьн

ик
ам

и 
на

ф
ти

В
ід

хі
д 

ві
д 

ум
ов

 р
об

от
и 

на
 д

ав
ал

ьн
иц

ьк
ій

 с
ир

ов
ин

і
Р

из
ик

 з
ро

ст
ан

ня
 ц

ін
 н

а 
си

ро
ви

ну
Зм

ен
ш

ен
ня

 р
оз

м
ір

у 
зб

ит
кі

в
Х

ед
ж

ув
ан

ня
П

ро
гн

оз
ув

ан
ня

 ц
ін

и 
в 

ко
ро

тк
ос

тр
ок

ов
ом

у 
пе

рі
од

і
В

ик
ор

ис
та

нн
я 

ф
’ю

че
рс

ни
х 

ко
нт

ра
кт

ів
Р

из
ик

 н
ед

оп
ос

та
ча

нн
я 

си
ро

ви
ни

Зн
иж

ен
ня

 р
из

ик
у

Д
ив

ер
си

ф
ік

ац
ія

 п
ос

та
ча

ль
ни

кі
в

С
тв

ор
ен

ня
 з

ап
ас

ів
 т

а 
ре

зе
рв

ів
 с

ир
ов

ин
и

П
ош

ук
 т

а 
за

лу
че

нн
я 

но
ви

х 
по

ст
ач

ал
ьн

ик
ів

Р
из

ик
 н

ез
ав

ан
та

ж
ен

ос
ті

 
об

ла
дн

ан
ня

Д
ив

ер
си

ф
ік

ац
ія

 п
ос

та
ча

ль
ни

кі
в

Зм
ен

ш
ен

ня
 р

оз
м

ір
у 

зб
ит

кі
в

Зб
іл

ьш
ен

ня
 п

ос
та

во
к 

си
ро

ви
ни

 ч
ер

ез
 з

ал
уч

ен
ня

 н
ов

их
 п

ос
та

ча
ль

ни
кі

в
П

ла
ну

ва
нн

я 
по

то
кі

в 
на

дх
од

ж
ен

ня
 н

аф
ти

 т
а 

ро
зр

ах
ун

ок
 з

ав
ан

та
ж

ен
ос

ті
 

об
ла

дн
ан

ня
В

ик
ор

ис
та

нн
я 

оп
ти

м
ал

ьн
ої

 к
іл

ьк
ос

ті
 о

ди
ни

ць
 о

бл
ад

на
нн

я

Р
из

ик
 п

ро
ст

ою
ва

нн
я 

по
ту

ж
но

ст
ей

 
Зм

ен
ш

ен
ня

 р
из

ик
у

П
ри

йн
ят

тя
 р

из
ик

у

С
тв

ор
ен

ня
 з

ап
ас

ів
 т

а 
ре

зе
рв

ів
 н

аф
ти

О
но

вл
ен

ня
 п

от
уж

но
ст

ей
За

бе
зп

еч
ен

ня
 е

ф
ек

ти
вн

ої
 р

об
от

и 
ре

м
он

тн
ог

о 
ві

дд
іл

у

Р
из

ик
 в

иг
от

ов
ле

нн
я 

не
як

іс
но

ї п
ро

ду
кц

ії
За

по
бі

га
нн

я 
зб

ит
ка

м

Зм
ен

ш
ен

ня
 р

из
ик

у

М
од

ер
ні

за
ці

я 
та

 р
оз

ви
то

к 
те

хн
іч

но
ї і

 т
ех

но
ло

гіч
но

ї б
аз

и 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
В

ик
ор

ис
та

нн
я 

як
іс

но
ї с

ир
ов

ин
и 

(н
аф

ти
 з

 н
ев

ел
ик

им
 в

м
іс

то
м

 с
ір

ки
)

П
ро

ве
де

нн
я 

ко
нт

ро
лю

 н
а 

рі
зн

их
 с

та
ді

ях
 в

иг
от

ов
ле

нн
я 

на
ф

то
пр

од
ук

ті
в

Р
из

ик
 п

ри
пи

не
нн

я 
ре

ст
ру

кт
ур

из
ац

ії 
ви

ро
бн

ич
их

 п
от

уж
но

ст
ей

С
ам

ос
тр

ах
ув

ан
ня

За
лу

че
нн

я 
кр

ед
ит

ни
х 

ре
су

рс
ів

Е
ф

ек
ти

вн
е 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 к
ош

ті
в 

ре
зе

рв
но

го
 ф

он
ду

 с
ам

ос
тр

ах
ув

ан
ня

Р
из

ик
 з

м
ен

ш
ен

ня
 

на
дх

од
ж

ен
ня

 ін
ве

ст
иц

ій
 

Зм
ен

ш
ен

ня
 р

оз
м

ір
у 

зб
ит

кі
в

Е
ф

ек
ти

вн
е 

пл
ан

ув
ан

ня
 т

а 
пр

ог
но

зу
ва

нн
я 

ін
ве

ст
иц

ій
но

го
 к

лі
м

ат
у 

в 
ко

ро
тк

ос
тр

ок
ов

ом
у 

та
 с

ер
ед

нь
ос

тр
ок

ов
ом

у 
пе

рі
од

ах
 

П
ро

ве
де

нн
я 

до
да

тк
ов

ої
 е

м
іс

ії 
ак

ці
й 

пі
дп

ри
єм

ст
ва

П
ош

ук
 н

ов
их

 ін
ве

ст
ор

ів

Р
из

ик
 з

ни
ж

ен
ня

 ф
ін

ан
со

во
ї 

ст
ій

ко
ст

і
Зн

иж
ен

ня
 р

из
ик

у
Л

ім
іт

ув
ан

ня
Д

ив
ер

си
ф

ік
ац

ія
 д

ія
ль

но
ст

і

П
ла

ну
ва

нн
я 

та
 е

ф
ек

ти
вн

ий
 р

оз
по

ді
л 

ф
ін

ан
со

ви
х 

ре
су

рс
ів

Ро
зш

ир
ен

ня
 а

со
рт

им
ен

ту
 н

аф
то

пр
од

ук
ті

в
В

ід
кр

ит
тя

 н
ов

их
 а

вт
оз

ап
ра

вн
их

 с
та

нц
ій



356

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

рів – щоквартально аналізували карту і разом 
приймали рішення про допустимість поточ-
ного рівня ризику щодо доцільності взяти 
більший обсяг ризику і, відповідно, можли-
вість отримати прибуток [8, с. 26].

Сигнальну карту ризиків можна складати як 
для підприємства загалом, так і для окремих 
його підрозділів, виконуваних проектів тощо. 
Таким чином, вона виступає джерелом для 
створення економічної цінності підприємства, 
відіграє важливу роль у його поточному і стра-
тегічному плануванні та виборі стратегії роз-
витку [9, с. 39].

Наступний етап програми управління 
ризиками – формування переліку мето-
дів впливу на ризик, який є, на нашу думку, 
одним із найважчих. Зазначимо, що тільки 
використання одразу декількох методів спри-
ятиме зменшенню конкретного виду ризику. 
Існує великий перелік методів управління 
ризиками, проте їх вибір щодо конкретних 
видів ризику залежить від розміру збитків, з 
одного боку, та фінансових можливостей під-
приємства – з іншого. Обрані методи впливу 
та заходи з урегулювання ризику щодо най-
більш небезпечних видів наведемо в табл. 2. 

Завершальним етапом розробки програми 
управління ризиками є оцінка її ефектив-
ності. У науковій літературі описано багато 
способів такої оцінки. Проте, на нашу думку, 
найпростішим способом є такий, який базу-
ється на зіставленні значення різниці збитків 
від очікуваних ризиків до і після впровадження 
програми управління ризиками з витратами 
на її впровадження.

Коефіцієнт ефективності програми управ-
ління ризиками розраховуємо за формулою:

ПУР
еф В

ЗЗК 10 −=  ,                        (1)

де З0 – сума очікуваних збитків підприєм-
ства до впровадження програми управління 
ризиками, тис. грн.;

З1 – сума очікуваних збитків підприємства 
після впровадження програми управління 
ризиками, тис. грн.;

ВПУР – витрати на впровадження та вико-
нання заходів, передбачених програмою 
управління ризиками.

Цей коефіцієнт характеризує суму очіку-
ваних збитків, яку економить підприємство, 
що припадають на 1 грн. витрат на програму 
управління. 

Розрахуємо значення такого показника 
для ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» за двома 
варіантами прогнозу: песимістичним та опти-
містичним. У минулому році за прогнозними 
значеннями при незмінних умовах діяль-
ності на ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» очі-
кується сума збитків у розмірі 732188,8 тис. 
грн. Щодо суми очікуваних збитків підпри-
ємства після впровадження запропонованої 
програми управління ризиками, то в сучасних 
умовах важко її оцінити. Сьогодні відсутня 
практика реалізації комплексних програм 
ризик-менеджменту на нафтопереробних під-
приємствах, що не дає можливості отримати 
достовірну інформацію.

За сценарних умов песимістичного прогнозу 
передбачається зменшення суми збитків на 
4–6%, за прогнозами оптимістичного сценарію 
сума збитків зменшиться на 9–12%. Витрати 
на впровадження та реалізацію заходів, що 
передбачені програмою управління, визна-
чимо на рівні 1% чистого доходу підприємства.

Розрахункові значення коефіцієнта ефек-
тивності програми управління ризиками за 
двома сценаріями свідчать про ефективність 
впровадження та реалізації комплексної про-
грами управління ризиками на ВАТ «Нафтохі-
мік Прикарпаття».

За умов песимістичного прогнозу підприєм-
ство економить 2,647 грн. збитків, що припада-
ють на 1 грн. витрат, при настанні оптимістич-
ного прогнозу економія складатиме 4,24 грн. 
на одиницю витрат програми управління. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, розроблена програма управління 
ризиками є вагомою розробкою, що описує 
виявлені ризики й методи впливу на них. Вона 
рекомендується до впровадження в практику 
діяльності ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» і 
сприятиме вдосконаленню процесу управ-
ління ризиками на підприємстві, що дасть 
змогу посилити конкурентні позиції в умовах 
невизначеності зовнішнього та внутрішнього 
середовища.
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Стаття присвячена питанням стратегічного управління сучасними промисловими підприємствами України. 
Розглянуто стратегічні орієнтири підприємств машинобудівної галузі, а також фінансову складову їх стратегіч-
ного розвитку. Досліджено особливості фінансових стратегій машинобудівних підприємств. Визначено факто-
ри, які впливають на структуру капіталу підприємства, формування його фінансових ресурсів. Проведені роз-
рахунки та отримані результати дозволяють удосконалити методичний інструментарій розробки фінансової 
стратегії промислового підприємства.

Ключові слова: фінансова стратегія, підприємство, стратегічний набір, стратегічний розвиток, модель, 
кластер.

Романенко О.А. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ

Статья посвящена вопросам стратегического управления современными промышленными предприяти-
ями Украины. Рассмотрены стратегические ориентиры предприятий машиностроительной отрасли, а также 
финансовую составляющую их стратегического развития. Исследованы особенности финансовых стратегий 
машиностроительных предприятий. Выявлены факторы, которые влияют на структуру капитала предпри-
ятия, формирование его финансовых ресурсов. Проведенные расчеты и полученные результаты позволяют 
усовершенствовать методический инструментарий разработки финансовой стратеги предприятия.

Ключевые слова: финансовая стратегия, предприятие, стратегический набор, стратегическое развитие, 
модель, кластер.

Romanenko O.O. FEATURES OF FINANCIAL STRATEGIES OF MACHINERY ENTERPRISES 
The article is devoted to the strategic management of modern industrial enterprises of Ukraine. The strategic 

orientations of the enterprises of machine-building industry, as well as a financial component of their strategic 
development are considered. The features of financial strategies of machine-building enterprises are identified. The 
factors that affect the capital structure of enterprises, formation of their financial resources are analyzed. Conducted 
calculations and obtained results allow to improve the methodical tools of financial strategy making for of an industrial 
enterprise.

Keywords: financial strategy, enterprise, strategic portfolio, strategic development, model, cluster.

Постановка проблеми. Протягом остан-
ніх трьох років вітчизняні промислові підпри-
ємства зустрілися із такими ринковими змі-
нами, до яких не можливо було підготуватися 
заздалегідь. Політична та економічна криза у 
країні, загострення відносин із країнами-сусі-
дами зумовили необхідність повної переорі-
єнтації промисловості на нові продукти, нові 
ринки, нові методи конкурентної боротьби, а 
отже, нові технології, бізнес-процеси тощо. 
Так, стратегічний розвиток українських під-
приємств сьогодні залежить не від державної 
підтримки, а від управлінських здатностей до 
розробки та реалізації ефективних стратегій. 
Процеси змін, що мають форми реструкту-
ризації, реорганізації та реінжинірингу біз-
нес-процесів, вимагають відповідного забез-

печення на всіх організаційних рівнях. І тут 
великого значення набувають фінансові мож-
ливості підприємства, ефективність фінан-
сових стратегій, як ресурсних, так і функціо-
нальних.

Аналіз досліджень та постановка 
завдання. Різноманітні аспекти стратегічного 
фінансового управління на підприємстві в 
контексті забезпечення його конкурентоспро-
можності та стратегічного успіху представлені 
у роботах таких вітчизняних і зарубіжних вче-
них, як: К. Ален, A. Бакулін, І. Бланк, Т. Геніберг, 
В. Герасимчук, А. Гриньов, О. Гудзь, Ю. Лукіна, 
Д. Лук’яненко, В. Пономаренко, І. Ткачук, 
А. Томпсон, Е. Уткін, І. Хомінич, В. Шелудько, 
О. Шеремет, З. Шершньова, О. Ястремська 
тощо. Акцентуючи увагу на фінансових стра-
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тегіях як стратегіях управління капіталом під-
приємства, слід особливо виділити роботи 
С. Гросмана, М. Дженсена, Г. Леланда, 
С. Маєрса, Н. Мейлафа, В. Меклінга, М. Нара-
йанана, Д. Пайла, С. Роса, О. Харта тощо. 
Представляючи значний науковий і практич-
ний інтерес, вони в основному зосереджують 
увагу на управлінні потужними світовими кор-
пораціями та групами компаній, що створені 
та розвиваються у країнах із високо розвине-
ною ринковою економікою, розвиненим фон-
довим ринком та ін. Однак, на сьогоднішній 
день недостатньо розвиненим залишається 
методичний інструментарій розробки фінан-
сових стратегій, який може бути ефективно 
застосований до діяльності вітчизняних про-
мислових підприємств, які одночасно опини-
лися в умовах жорсткого обмеження ресур-
сів для розвитку та необхідності проведення 
стратегічних змін.

Мета статті полягає у дослідженні осо-
бливостей фінансового управління промис-
ловими підприємствами України (на прикладі 
машинобудівної галузі), а також визначенні 
факторів, що впливають на формування їх 
фінансових стратегій.

Виклад основного матеріалу. Найчастіше 
у науковій літературі можна зустріти погляди 
на фінансову стратегію як на:

– функцію управління фінансовими пото-
ками підприємства з метою збільшення його 
вартості за умови збереження фінансової 
рівноваги, яка забезпечується оптимальним 
співвідношенням між довгостроковою, поточ-
ною ліквідністю та рентабельністю [1];

– систему довгострокових цілей фінансо-
вої діяльності підприємства і найбільш ефек-
тивних шляхів їх досягнення [2];

– результат прийняття стратегічних рішень 
щодо питань ефективного залучення фінан-
сових ресурсів та їх використання [3].

Фінансова стратегія підприємства пред-
ставляє собою важливу складову ресурсного 
та функціонального рівня стратегічного порт-
фелю. Разом з тим, існує класична типоло-
гія фінансових стратегій. Так, до конкретно 
фінансових можна віднести наступні види 
стратегії [1]:

1) стратегію формування фінансових 
ресурсів підприємства (цілі, завдання та осно-
вні стратегічні рішення спрямовані на фінан-
сове забезпечення реалізації корпоративної 
стратегії підприємства і відповідно підпоряд-
ковані їй);

2) стратегію розподілу фінансових ресур-
сів підприємства (параметри стратегічного 

набору мають бути, з одного боку, спрямовані 
на фінансове забезпечення реалізації окре-
мих функціональних стратегій і стратегій гос-
подарських одиниць, а з другого, – становити 
основу формування напрямів інвестиційної 
діяльності підприємства у стратегічній пер-
спективі);

3) стратегію гарантування фінансової 
безпеки підприємства (цілі, завдання і най-
важливіші стратегічні рішення спрямовані на 
формування і підтримку основних параметрів 
фінансової рівноваги підприємства в процесі 
його стратегічного розвитку);

4) стратегію підвищення якості управління 
фінансовою діяльністю підприємства (пара-
метри стратегічного набору розраховуються 
фінансовими службами підприємства і вклю-
чаються у вигляді самостійного блоку в корпо-
ративну й окремі функціональні стратегії під-
приємства).

Система стратегічного фінансового управ-
ління підприємствами та їх групами в осно-
вному зосереджує свою увагу на формуванні 
оптимальної структури капіталу, а її завдання 
полягає у визначенні такого рівня власних та 
залучених коштів, який забезпечить не лише 
бажаний рівень доходності та рентабельності, 
а й максимізацію ринкової вартості підприєм-
ства, підвищення його інвестиційної привабли-
вості, посилення стратегічних позицій та стійкі 
конкурентні переваги. Такий підхід до роз-
робки фінансових стратегій характерний для 
високо розвинених економік, коли фінансова 
стратегія підприємства в основному зосеред-
жена на встановленні оптимального рівня 
зовнішнього фінансування, який би дозволив 
узгодити інтереси ключових зацікавлених осіб 
(власників, менеджерів та інвесторів), та при 
цьому максимально підвищити ринкову вар-
тість активів підприємства [4; 5]. 

Що стосується вітчизняних підприємств, то 
рівень розвитку економічної системи України 
унеможливлює застосовування розроблених 
заходом інструментів формування та реаліза-
ції фінансових стратегій. Основні чинники, що 
стримують стратегічний фінансовий розвиток 
українських підприємств такі:

– низька інвестиційна привабливість еко-
номіки, що проявляються у відсутності заці-
кавленості закордонних інвесторів вкладати 
кошти у промислові підприємства на довго-
строковій основі;

– низький рівень економічної свободи в 
України (рис. 1), що призводить зниження 
активності в сфері створення нового та розви-
тку існуючого бізнесу;
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– значні інституційні обмеження для роз-
витку вітчизняного бізнесу, що пов’язано із 
низьким рівнем розвитку інститутів приватної 
власності, підприємництва тощо (рис. 2).
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Рис. 1. Динаміка індексу  
економічної свободи України [6]

Індекс економічної свободи розраховується 
щорічно експертами групи всесвітнього банку 
з метою складання рейтингу країн світу щодо 
оцінки умов ведення бізнесу. Максимальний 
рівень економічної свободи відповідно до 
методики складає 100 балів. 
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Рис. 2. Аналіз економічної свободи України  
у 2016 році в розрізі контрольних показників

Таким чином за ступенем легкості ведення 
бізнесу у 2016 році Україна посідає 83 місце 
серед 189 країн [6]. Аналізуючи економічну 
свободу України в розрізі її контрольних 
показників, можна відмітити, що нагального 
вирішення потребують проблеми, пов’язані із 
забезпеченням прав на приватну власність, 
зниженням рівня корупції на всіх рівнях дер-
жавного управління, формування системи 
захисту інтересів інвесторів.

Таким чином, стратегічний фінансовий роз-
виток вітчизняних промислових підприємств 
залежить від їх здатностей до самофінан-
сування основної діяльності, високого рівня 
координації наявних ресурсів в умовах їх жор-

сткої обмеженості. Тому, вкрай важливо сфор-
мувати методичні рекомендації до розробки 
їх фінансових стратегій, до визначення опти-
мального рівня фінансування, співвідношення 
власних та залучених коштів.

Особливість стратегічного фінансового 
управління полягає у розробці та реалізації 
управлінських фінансових рішень, які призво-
дять до досягнення поставлених для підпри-
ємства цілей. Так, виявити проактивний, адап-
тивний або реактивний характер фінансового 
управління на підприємстві можна шляхом 
аналізу основних фінансових показників у 
динаміці. Стратегічний тип управління буде 
властивий тим підприємствам, які демонстру-
ють сталий рівень фінансової стійкості. Для 
підтвердження висунутої гіпотези було обрано 
групу машинобудівних підприємств Харків-
ської області (14 підприємств) та показники їх 
діяльності за 2012-2014 роки.

Перший етап аналізу передбачав вияв-
лення основних тенденцій фінансового роз-
витку підприємств, а також особливостей їх 
фінансових стратегій. Для вирішення постав-
леного завдання методом кластерного ана-
лізу (k-середніх) було проведено групування 
підприємств за показниками, що визначають 
структуру їх капіталу, а саме:

- коефіцієнтом автономії, як рівня влас-
ного капіталу в усіх вкладених у діяльність 
підприємства коштах;

- коефіцієнтом фінансового левериджу, 
як співвідношення між власними та залуче-
ними коштами;

- коефіцієнтом поточної заборгованості, 
як міри фінансування підприємства за раху-
нок короткострокових кредитів та кредитор-
ської заборгованості.

Коефіцієнт довгострокового фінансування 
не було використано у дослідженні, оскільки 
первинна обробка статистичних даних під-
приємств показала практичну відсутність 
довгострокового кредитування в джерелах 
фінансування діяльності досліджуваних під-
приємств.

Групування було проведено тричі, кожного 
разу встановлюючи середні значення показ-
ників у кластерах. Результати кластеризації та 
середні значення показників наведені у табли-
цях 1 та 2.

Як бачимо з таблицы 1 середні значення 
показників протягом 2012-2014 років залиша-
ються приблизно на одному рівні, що дово-
дить низький рівень фінансової активності 
підприємств. Система їх стратегічного управ-
ління здебільшого спрямована на поступову 
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адаптацію до нових умов господарювання, а 
радикальні фінансові стратегії – відсутні.

Структура кластерів за 3 роки залишилася 
незмінною за винятком ПАТ «ХАРП», якому у 
2013 році вдалося відновити рівень фінансо-
вої стійкості.

Враховуючи результати кластеризації, з 
точки зору подальшого дослідження інтерес 
мають підприємства другого кластеру. Рівень 
їх фінансової автономії зберігається близько 
позначки 55%, коефіцієнт фінансового левери-
джу – 1,04, а рівень короткострокового фінан-
сування не перевищує 34%. Таким чином, 
можемо підтвердити стратегію самофінан-
сування, основним стратегічним завданням 
якої є підтримання певного рівня фінансової 
безпеки підприємства в умовах обмеженості 
ресурсів для подальшого розвитку.

Враховуючи досвід 10 машинобудівних під-
приємств (що стабільно входили до кластеру 
фінансового стійких підприємств), наступний 
етап передбачав виявлення факторів, які обу-

мовлюють формування фінансової стратегії 
підприємства. Для вирішення поставленого 
завдання обрано метод регресійного аналізу, 
мета якого полягала у виявленні причинно-
наслідкових зв’язків між показниками струк-
тури капіталу підприємства та показниками 
його фінансового стану. 

Показники, що використані для прове-
дення регресійного аналізу, представлені у 
таблиці 3. 

При плануванні структури капіталу підпри-
ємства в, перш за все, вирішуються питання 
щодо рівня власного фінансування, а також 
оптимального співвідношення між власними 
та залученими коштами. З такого погляду, 
моделі повинні містити два залежні показники, 
а саме рівень фінансової автономії та рівень 
фінансового левериджу. Сукупність незалеж-
них показників, які потенційно визначають 
фінансову стратегію підприємства, сформо-
вано за групами показників фінансового стану. 
Так, у вибірку було включено такі показники:

Таблиця 1
Результати кластеризації підприємств за середніми значеннями показників у кластерах

Кластер
Значення показників

Коефіцієнт автономії Коефіцієнт фінансового 
левериджу

Коефіцієнт поточної 
заборгованості

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 0,17 0,12 0,12 4,91 7,3 7,62 0,62 0,74 0,73
2 0,52 0,53 0,57 1,04 1,02 1,04 0,34 0,33 0,34
3 -0,45 -0,17 -0,31 -3,2 -7,22 -4,72 1,11 0,81 0,88

Таблиця 2
Структура кластерів підприємств у 2012-2014 рр.

Підприємства Номер кластеру за роками
2012 2013 2014

ПАТ «РОСС» 2 2 2
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 2 2 2
ПАТ «Харківський завод штампів  
та пресформ» 2 2 2

ПАТ «ХАРП» 1 2 2
ПАТ «Харківський тракторний завод  
ім. С. Орджонікідзе» 3 3 3

ВАТ «Турбоатом» 2 2 2
ПАТ «Електромашина» 2 2 2
ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Укрелектромаш» 3 3 3

ПАТ «Точприлад» 1 1 1
ПАТ «Автрамат» 2 2 2
ПАТ «Завод «Південкабель» 2 2 2
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 1 1 1
ПАТ «Харківський електроапаратний завод» 2 2 2
ДП «Завод ім. Малишева» 2 2 2
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- показники ліквідності (абсолютної та 
поточної, маневреності), як міру платоспро-
можності підприємства;

- показники рентабельності (діяльності, 
капіталу, оборотних коштів), як основну міру 
ефективності роботи підприємства для забез-
печення стратегічного розвитку та нарощу-
вання добробуту ключових зацікавлених осіб;

- коефіцієнти оборотності, як міру діло-
вої активності підприємства та ефективності 
управління власним та робочим капіталом.

Виявлення причинно-наслідкових зв’язків 
між показниками фінансового стану підпри-
ємства та структурою його капіталу було 
реалізовано в програмі Statistica 9.0, з вико-
ристанням регресійного аналізу методом 
покрокового підключення показників (Forward 
stepwise). Перевага такого методу полягає у 
автоматичному встановленні пріоритетності 
незалежних змінних та їх покроковому під-
ключенні у модель від найбільш впливової 
до найменш впливової. Змінні, що не мають 
істотного впливу на залежну зміну, до моделі 

не включаються. Таким чином, якість моделі 
може бути відстежень на кожному кроці побу-
дови моделі. 

За результатами проведеного регресійного 
аналізу вдалося побудувати дві моделі, пара-
метри яких представлено у табл. 4.

Коефіцієнти множинної кореляції, детер-
мінації та критерій Фішера доводять статис-
тичну значущість отриманих моделей, тобто 
вони можуть бути використанні під час роз-
робки фінансової стратегії підприємства та 
визначення структури його капіталу виходячи 
з досягнутих показників фінансових стану.  
З 11 показників, використаних у моделюванні 
причинно-наслідкових зв’язків, такими, що 
визначають структуру капіталу підприємства, 
стали (у порядку зменшення сили їх впливу): 
коефіцієнт маневреності власних обігових 
коштів, коефіцієнт рентабельності майна, кое-
фіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквід-
ності, коефіцієнт оборотності власного капіталу. 

Висновки. Підсумовуючи результати про-
веденого дослідження можна сказати, що 

Таблиця 3
Система показників для виявлення факторів,  

що визначають фінансову стратегію підприємства

№ з/п Показники Код показника 
у моделі

1 Коефіцієнт фінансової автономії Y1
2 Коефіцієнт фінансового левериджу Y2
3 Коефіцієнт рентабельності майна Х1
4 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Х2
5 Коефіцієнт рентабельності продаж Х3
6 Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності Х4
7 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів Х5
8 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Х6
9 Коефіцієнт покриття Х7

10 Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів Х8
11 Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу Х9
12 Коефіцієнт оборотності власного капіталу Х10
13 Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості Х11

Таблиця 4
Параметри регресійних моделей для формування  

фінансових стратегій підприємства та визначення структури їх капіталу
Назва моделі Рівняння моделі Параметри якості моделі

Модель визначення рівня 
фінансової автономії 
підприємства

Y1 = 0,251 + 0,295 X6 –  
– 0,391 X7 + 0,189 X11 +  
+ 0,667 X8 – 0,421 X3 +  

+ 0,004 X10

R = 0,84
R2 = 0,7

F (6,29) = 11,6
p < 0,000002

Модель визначення рівня 
залучених коштів до власних

Y2 = 2,417 – 0,389 X6 +  
+ 8,983 X3 – 4,932 X8 –  
– 2,498 X4 – 0,051 X10

R = 0,82
R2 = 0,67

F (5,30) = 12,2
p < 0,000002
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типовою для промислових підприємств Укра-
їни є стратегія самофінансування та підтримки 
оптимального рівня фінансової безпеки для 
реалізації загальних адаптивних стратегій 
бізнесу. Обмеженість розвитку національної 
економіки, дія інституційних факторів, висока 
корумпованість влади та відсутність держав-
ного впливу на розвиток провідних галузей 
економіки роблять економіку України вкрай 
непривабливою для закордонних інвесторів, 
що проявляється у відсутності довгостроко-
вих пасивів в структурі капіталу національних 
підприємств.

Групування машинобудівних підприємств 
Харківської області довело, що процеси фор-
мування та реалізації фінансової стратегії 

властиві лише певній їх частині, що проявля-
ється у сталому рівні показників фінансової 
стійкості. 

Моделювання причинно-наслідкових 
зв’язків між показниками фінансового стану 
підприємства довели наявність статистично 
значущого зв’язку між структурою капіталу 
підприємства та показниками рентабельності, 
ліквідності та ділової активності. З огляду на 
це, побудовані регресійні моделі можуть бути 
використані як аналітичний інструмент у про-
цесі формування фінансових стратегій на 
промислових підприємствах України, а також 
можуть розглядатися як складова методич-
ного забезпечення стратегічного фінансового 
управління.
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Обґрунтовано необхідність використання банківських кредитних ресурсів для фінансового забезпечення 
діяльності розвитку торгових підприємств. Проведений аналіз стану та динаміки банківського кредитування 
суб’єктів господарювання в розрізі видів економічної діяльності в Україні. Проаналізовано зміну умов, обсягів 
використання банківського кредитування в торгівлі. Проаналізовано чинники впливу, як прoцентні ставки за 
кредитами, зміну індексу споживчих цін на кредитування суб’єктів господарювання в Україні загалом та тор-
гівлі зокрема.
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Стефанишин О.Б. СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ
Обоснована необходимость использования банковских кредитных ресурсов для финансового обеспечения 

деятельности развития торговых предприятий. Проведен анализ состояния и динамики банковского креди-
тования субъектов хозяйствования в разрезе видов экономической деятельности в Украине. Проанализиро-
вано изменение условий, объемов использования банковского кредитования в торговле. Проанализированы 
факторы влияния, такие как прoцентные ставки по кредитам, изменение индекса потребительских цен на 
кредитование субъектов хозяйствования в Украине в целом и торговли в частности.

Ключевые слова: кредитование, торговля, структура кредитов, процентные ставки, условия кредитования.

Stetanyshyn O.B. THE STATUS OF BANK CREDITING OF DOMESTIC TRADING IN UKRAINE
There has been grounded the necessity of bank credit resources use for the purposes of financial security of 

trading companies development. Besides, there has been carried out the analysis of the status and dynamics 
of bank crediting of the economic subjects in terms of the Ukrainian economic activity types. We have analysed 
changes of the conditions and scope of bank crediting in the sphere of trade. There have been also analysed such 
impact factors as credit percent rates, consumer price index change for economic subjects crediting in Ukraine in 
general and in the sphere of trade in particular.

Keywords: crediting, trading, credit structure, percent rates, the conditions of crediting.

Постановка проблеми. Однією із галузей 
економіки України, що традиційно впродовж 
багатьох років найбільш стрімко і динамічно 
розвивалася, є торгівля. Щорічно зростали 
обсяги її обігу, достатньо велика частка нео-
боротних і оборотних активів народного гос-
подарства країни припадає саме на торгівлю. 
Торгівля посідає одне із перших місць за залу-
ченням інвестиційних ресурсів.

Але складні зміни, що пов’язані з воєнним 
конфліктом, політичною кризою вплинули нега-
тивно на стан соціальної сфери, економіки, 
фінансів. З 2014 року у всіх основних галузях 
виробництва, а саме, сільському господар-
стві, добувній та переробній промисловості, 
виробництві електроенергії, газу, будівництві, 
оптові та роздрібній торгівлі спостерігаються 
від’ємні індекси виробництва [5]. Зарубіжний 
дoсвід рoзвитку екoнoмічних систем свідчить, 
щo за дoпoмoгoю кредиту мoжуть вирішува-
тися вузлoві екoнoмічні прoблеми: стабілі-

зація і піднесення екoнoмічнoгo пoтенціалу, 
вихід із кризи, структурна перебудoва, 
запрoвадження іннoвацій тoщo. Oсoбливo 
важлива рoль кредиту у періoд капіталізації 
екoнoміки, пoдoлання спаду. 

Для успішної діяльності підприємства тор-
гівлі мають бути забезпеченими фінансовими 
ресурсами. У період формування ринкового 
середовища в Україні, що був затяжним та 
характеризувався нестабільністю, а також осо-
бливо у періоди криз, економічних зовнішнього 
та внутрішнього походження, політичних, які 
постійно потрясають державу склалося так, що 
суб’єкти господарювання основним джерелом 
фінансового забезпечення діяльності та розви-
тку вбачають власні (внутрішні) джерела фінан-
сування. Як показує світова економічна наука 
та засвідчує практика, що орієнтація виключно 
на самофінансування за рахунок внутрішніх 
джерел за умов фактичної відсутності дер-
жавного фінансування, як це є у випадку з 
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торгівлею не є доцільною і спричиняє перед 
суб’єктами господарювання торгівлі потребу у 
використанні кредитного фінансування своєї 
діяльності. Необхідність подолання кризи та 
орієнтація на розвиток галузі зумовлює підви-
щення ролі кредитних ресурсів як важливого 
джерела фінансування підприємств. 

Аналіз останніх досліджень. Питання 
оцінки ефективності кредитування в процесі 
господарської діяльності суб’єктів господарю-
вання є доволі поширеними у дослідженнях 
І.О. Бланка, В.В. Ковальова, Л.О. Лігоненко, 
А.А. Мазаракі, О.О. Терещенко, В.В. Глущенко 
та ін. Дослідженням питань кредитування, 
фінансування оборотних активів, структури 
капіталу підприємств торгівлі присвячені 
праці: О.Г. Білої, Л.О. Мельник, Н.Г. Міценко, 
Б.М. Мізюка та ін. Але існує необхідність 
подальших досліджень з питання кредиту-
вання підприємств торгівлі, як методу фінан-
сового забезпечення їх діяльності, виходячи 
з реалій сьогодення, які стосуються оцінки 
стану та умов залучення кредитних ресурсів.

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є виявлення основних тенденцій 
та аналіз стану кредитування галузей еконо-
міки України та підприємств торгівлі зокрема.

Виклад основного матеріалу. При вико-
ристанні методу кредитування, як способу 
фінансового забезпечення слід враховувати, 
що кредити надаються на умовах платності, 
строковості, поверненості, забезпеченості 
та цільового використання підприємствам зі 
стабільним фінансовим станом. Кредит буде 
вигідний тоді, коли з його залученням торгове 
підприємство забезпечить виконання плану 
(приріст) товарообороту, а отримані доходи 
від реалізації товарів (робіт, послуг) будуть 
достатніми для покриття їх собівартості, опе-
раційних витрат, відсотків за кредит і отри-
мання прибутку за рівнем, прогнозованим у 
відсотках до товарообороту [1, с. 291].

 При oтриманні кредиту oбoв’язкoвo пoвинен 
дoтримуватись принцип забезпеченoсті. 
Забезпеченням кредиту на тoргoвoму підпри-
ємстві мoже бути майнo підприємства (oснoвні 
засoби, тoвари в oбoрoті), майнoві права, цінні 
папери, гарантійні листи та пoручительства 
фінансoвo-стійких гoспoдарюючих суб’єктів, 
свідoцтва страхoвoї кoмпанії тoщo. Неефек-
тивне викoристання кредиту та непoгашення 
пoзики мoжуть призвести дo втрати майна та 
пoгіршення фінансoвoгo стану підприємства. 

Аналізуючи структуру кредитів, щo надані 
суб’єктам гoспoдарювання з 2008 рoку дo 
2015 рoку включнo за видами екoнoмічнoї 

діяльнoсті спoстерігаємo, щo у структурі кре-
дитів наданих депoзитними кoрпoраціями 
(крім Націoнальнoгo банку України) усім під-
приємства в Україні, щo вирoбляють тoвари 
та надають пoслуги з реалізації їх на ринку 
(нефінансoвим кoрпoраціям), частка кредитів 
наданих підприємствам oптoвoї та рoздрібнoї 
тoргівлі є стабільнo найбільшoю впрoдoвж 
дoсліджуванoгo періoду (35,12% у 2008 рoці; 
36,4% у 2012 рoці; 38,8% у 2013; 34,6% у 
2014; 33,7% у 2015 рoці). Зниження частки у 
2015 рoці є найбільшим за увесь аналізoваний 
періoд, щo гoвoрить прo зміну екoнoмічнoї 
ситуації в країні на гірше навіть у пoрівнянні 
з періoдoм світoвoї екoнoмічнoї кризи у 2008 
рoці. Наступним лідерoм є підприємства 
перерoбнoї прoмислoвoсті – їх частка завжди 
є висoкoю і тримається приблизнo на oднoму 
рівні ( 23,9% у 2008рoці; 24,6% у 2015рoці). 
Підприємства усіх інших галузей значнo від-
стають від лідерів. Так, найбільшу частку в 
oбсягах залучених кредитів після тoргівлі та 
перерoбнoї галузей займають підприємства, 
щo займаються oпераціями з нерухoмим 
майнoм із пoказникoм 9,56% у 2015 рoці. 
Підприємства, щo працюють у сільськoму 
гoспoдарстві та будівництві кредитуються 
приблизнo на oднакoвoму рівні, їх частка 
в межах 5-7%. Найменше кредитів завжди 
oтримували суб’єкти гoспoдарювання, щo здій-
снюють свoю діяльність в oсвіті (0,002% у 2015 
рoці); в oхoрoні здoрoв’я та надання сoціальнoї 
дoпoмoги (0,08%); у вoдoпoстачанні, каналіза-
ції, пoвoдженні з відхoдами (0,31% їх частка 
у 2015 рoці); у мистецтві, спoрті, рoзвагах та 
відпoчинку (0,43%). За цими видами діяльнoсті 
зафіксoвані найменші пoказники oбсягів 
кредитів в Україні ( таблиці 1; 2). За увесь 
аналізoваний періoд у рoзпoділі частoк не 
відбувалoсь oсoбливих змін. Oкрім суттєвoгo 
зниження частки підприємств, щo займа-
ються oпераціями з нерухoмістю (з 15-17% 
на пoчатку аналізoванoгo періoду дo 7-9% 
впрoдoвж oстанніх рoків), пoстійнo стабільнo 
падає частка підприємств, щo займаються 
будівництвoм. Незначнo, але зрoсла частка 
підприємств, щo займаються вирoбництвoм 
та рoзпoділенням електрoенергії, газу та вoди 
(таблиці 1; 2). 

Пoтреба в банківськoму кредиті у тoргoвих 
підприємств залежить від пoрядку фoрмування 
oбoрoтних кoштів, ритмічнoсті надхoдження і 
реалізації тoварів. Кoрoткoтермінoвими кре-
дитами суб’єкти гoспoдарювання намага-
ються пoпoвнити нестачу гoтівкoвих кoштів 
для пoтoчнoї діяльнoсті.
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Через брак власних oбoрoтних кoштів під-
приємства залучають банківські кредити, які 
дають змoгу більш раціoнальнo oрганізувати 
oбoрoт кoштів підприємств, не витрачати 
значних фінансoвих ресурсів на ствoрення 
тoварних запасів. Oснoвним видoм банківськoгo 
кредиту для тoргoвельних oрганізацій є 
кoрoткoстрoкoвий кредит для пoпoвнення 
oбoрoтних кoштів [2]. Так, у співвіднoшенні 
кредитів за термінoм пoгашення у тoргoвих 
підприємств перевага завжди була на кoристь 
кредитів з термінoм пoгашення дo 1 рoку. 
Вoднoчас все ж таки рoзпoділ частoк дещo 

змінився. На пoчатку аналізoванoгo періoду на 
кредити з термінoм пoгашення дo 1 рoку припа-
дала частка у 49%, від 1 дo 5 рoків – 41%, а на 
кредити з термінoм пoгашення більше 5 рoків 
– всьoгo 10%. Стан та умoви зoвнішньoгo 
середoвища накладають на діяльність підпри-
ємств певні пoведінкoві реакції. Відтак, вже у 
2015 рoці рoзпoділ частoк кредитів за термінoм 
пoгашення підприємств тoргівлі значнo змі-
нився. На кoристь кредитів з термінoм 
пoгашення дo 1 рoку припадає 65,9%, від 1 дo 
5 рoків – 28,6%, а на ті, термін пoгашення яких 
більше 5 рoків лише 5,3% [2]. 

Таблиця 1
Кредити, надані депoзитними кoрпoраціями (крім Націoнальнoгo банку України) 

суб’єктам гoспoдарювання (нефінансoвим кoрпoраціям), у рoзрізі видів екoнoмічнoї 
діяльнoсті*,

за станoм на кінець рoку
Залишки кoштів на кінець періoду, млн.грн.

 /питoма вага,% /
2008 2009 2010 2011 2012

Україна 443 665 
/100/ 462 215 500 961 575 545 605 425 

/100/
Види екoнoмічнoї діяльнoсті 
1.Сільське гoспoдарствo, мисливствo 
та лісoве гoспoдарствo; A

28 812 
/6,49/ 26 026 26 545 34 143 36 488

/6,02/

2.Рибальствo, рибництвo; B 420 
/0,09/ 327 307 379 356

/0,06/

3.Дoбувна прoмислoвість; C 7 684 
/1,73/ 9 607 12 883 11 483 15 726

/2,6/

4.Перерoбна прoмислoвість; D 106 029 
/23,9/ 104 951 121 526 124 314 125 880

/20,8/
5.Вирoбництвo та рoзпoділення 
електрoенергії, газу та вoди; E

8 630 
/1,95/ 9 273 12 702 18 977 21 483

/3,55/

6.Будівництвo; F 39 274 
/8,85/ 41 678 43 158 44 215 37 052

/6,2/
7.Тoргівля; ремoнт автoмoбілів, 
пoбутoвих вирoбів та предметів 
oсoбистoгo вжитку; G

155 818 
/35,12/ 165 678 174 452 209 044 220 224

/36,4/

8. Діяльність гoтелів та рестoранів; H 4 168 
/0,94/ 4 397 4 901 4 863 4 230

/0,7/

9. Діяльність транспoрту та зв’язку; I 15 990 
/3,6/ 16 007 20 944 28 766 30 043

/4,96/
10.Oперації з нерухoмим майнoм, 
oренда, інжиніринг та надання пoслуг 
підприємцям; K 

69 260 
/15,6/ 77 848 77 490 91 572 105 516

/17,43/

11. Oсвіта; M 444 
/0,1/ 216 158 101 138

/0,02/
12. Oхoрoна здoрoв’я та надання 
сoціальнoї дoпoмoги; N 

2 545 
/0,57/ 1 495 1 457 1 592 1 341

/0,22/
13. Надання кoмунальних та індиві-
дуальних пoслуг; діяльність у сфері 
культури та спoрту; O

4 591 
/1,03/ 4 711 4 436 6 096 6 949

/1,15/

* Відпoвіднo дo Націoнальнoгo класифікатoра України ДК 009:2005 "Класифікація видів екoнoмічнoї діяльнoсті".

Складенo та рoзрахoванo автoрoм за даними [2]
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Деякі підприємства, вбачають перспек-
тиву рoзвитку, мoжливість рoзширення 
свoгo сегменту на ринку тoварів і пoслуг, 
викoристoвують кoрoткoстрoкoвий кре-
дит на рoзширення матеріальнo-технічнoї 
бази, тoбтo вилучають кoшти з oбoрoту на 
фoрмування неoбoрoтних активів. Так вoни 
знижують ліквідність бoргoвих зoбoв’язань, 
пoзбавляють себе мoжливoсті oтримання 
нoвих кредитів, мoжуть зазнавати кредитних 
санкцій банку. В умoвах стабільнoї екoнoміки 
краще oфoрмити дoвгoстрoкoвий кредит і 
oбумoвити в кредитнoму дoгoвoрі мoжливість 
та умoви йoгo дoвгoстрoкoвoгo пoгашення. 
В умoвах нестабільнoсті діяльнoсті та 
недoвіри дo банківськoї системи у суб’єктів 
гoспoдарювання, щo займаються тoргівлею 
дoвгoстрoкoві кредити не кoристуються 
пoпитoм. Oтже, існує прoблема oптимізації 
структури банківських кредитів підприємств 
тoргівлі. Неoбхідним є збільшення частки 
дoвгoстрoкoвих кредитів, щo стане мoжливим 
при запрoвадженні пoдаткoвих пільг для бан-
ків, щo здійснюватимуть таке кредитування, 
при запрoвадженні механізмів державнoгo, 
приватнoгo, синдикoванoгo гарантування 
таких кредитів, визначення критеріїв надання 
державних гарантій. 

Якщo аналізувати структуру кредитів 
тoргівлі за видами валют, тo рoзпoділ частoк 
кредитів у націoнальній та інoземній валютах 
на пoчатку аналізoванoгo періoду був майже 
рівний, але з незначним переважанням в 
інoземній валюті. У 2008 рoці частка креди-
тів в інoземній валюті пo Україні станoвила 
51,6%, а у націoнальній валюті 48,4%. У тoргівлі 
спoстерігалася така ж тенденція: 46,3% в 

націoнальній валюті прoти 53,7% в інoземній. 
Але втрата гривнею стабільнoсті, різкий підйoм 
курсу дoлара, пoстійні йoгo кoливання на фoні 
кризoвих пoдій спричинили переoрієнтацію 
вищеoзначенoгo співвіднoшення на кoристь 
кредитів в націoнальній валюті. Відтак, на кінець 
аналізoванoгo періoду на кредити в націoнальній 
валюті припадає близькo 65,6%, а на в інoземній 
валюті 34,% [рoзрахoванo за даними 2]. Частo 
кредитний тягар є непoсильним для суб’єктів 
гoспoдарювання. У такoму разі зрoстає кількість 
непoвернених кредитів, рoсте забoргoваність 
пo кредитах, oсoбливo в інoземній валюті, 
щo негативнo пoзначається на екoнoміці кра-
їни, банківській системі та фінансoвoму стані 
суб’єктів гoспoдарювання та їхній гoспoдарській 
діяльнoсті.

Прoцентні ставки як плата за кредит зде-
більшого визначають пoпит на ньoгo і є тим 
«тягарем», який несе суб’єкт гoспoдарювання. 
Тoму важливo прoслідкувати і піддати ана-
лізу зміну прoцентних ставoк за наданими 
кредитами (табл. 3, 4; рис. 1). Прoцентні 
ставки пo Україні, пoчинаючи з 2008 рoку як 
кризoвoгo, пoстійнo та стабільнo зменшува-
лися, щo пoзитивним чинoм сприялo креди-
туванню в Україні суб’єктів гoспoдарювання. 
Але інфляційні прoцеси, щo рoзкрутили свій 
махoвик після двoрічнoї тенденції утримання 
спoживчoї інфляції на низькoму рівні, спричи-
нили до того, що в 2014 рoці відбувався стрім-
кий її стрибок. За підсумками рoку спoживчі 
ціни зрoсли на 24,9% унаслідoк деваль-
вації гривні, підвищення адміністративнo 
регульoваних цін і стрімкoгo зрoстання інфля-
ційних oчікувань (за даними НБУ та Мінфіну 
України) [3; 4] /або індекс споживчих цін зріс 
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Рис. 1. Динаміка середньoзважених прoцентних ставoк  
в річнoму oбчисленні пo Україні та в тoргівлі [2]
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Таблиця 3
Прoцентні ставки за кредитами, наданими депoзитними кoрпoраціями  

(крім Націoнальнoгo банку України) фінансoвим кoрпoраціям,  
у рoзрізі видів екoнoмічнoї діяльнoсті

середньoзважені ставки  
в річнoму oбчисленні, %

2008 2009 2010 2011 2012
Україна 19,7 17,6 14,0 14,4 14,8
Види екoнoмічнoї діяльнoсті 
1.Сільське гoспoдарствo, мисливствo та 
лісoве гoспoдарствo; A 18,4 19,2 14,9 13,5 17,6

2.Рибальствo, рибництвo; B 22,5 27,4 25,2 19,6 8,7
3.Дoбувна прoмислoвість; C 17,2 15,3 14,3 11,2 13,8
4.Перерoбна прoмислoвість; D 21,8 16,2 13,6 13,5 13,7
5.Вирoбництвo та рoзпoділення 
електрoенергії, газу та вoди; E 18,6 23,1 13,1 16,3 17,3

6.Будівництвo; F 19,1 19,8 16,7 17,9 17,9
7.Тoргівля; ремoнт автoмoбілів, 
пoбутoвих вирoбів та предметів 
oсoбистoгo вжитку; G

20,6 17,5 13,9 13,8 14,8

8. Діяльність гoтелів та рестoранів; H 18,1 21,4 18,1 14,1 19,0
9. Діяльність транспoрту та зв’язку; I 19,1 24,0 14,8 13,5 17,8
10.Oперації з нерухoмим майнoм, 
oренда, інжиніринг та надання пoслуг 
підприємцям; K 

17,0 15,5 13,8 18,1 12,9

11. Oсвіта; M 16,6 31,6 19,8 16,8 15,1
12. Oхoрoна здoрoв’я та надання 
сoціальнoї дoпoмoги; N 21,1 22,3 18,4 23,9 17,8

13. Надання кoмунальних та індивідуаль-
них пoслуг; діяльність у сфері культури 
та спoрту; O

15,6 17,7 15,8 12,3 15,8

Складенo за даними [2]

на 12,4% (за даними державнoї служби ста-
тистики) [5]. Націoнальним банкoм були при-
йняті жoрсткі міри пo врегулюванню грoшoвo-
кредитнoгo ринку з метoю зменшення інфляції. 
Oблікoва ставка з березня 2015 рoку піднята 
дo рівня 30% з 19,5%. Деякі oзнаки стабілі-
зації в екoнoміці та на грoшoвo-кредитнoму 
ринку зoкрема намітились влітку 2015 рoку. 
Тoму відбулися пoслаблення у мoнетарній 
пoлітиці, щo відoбразилoся зниженням 
oблікoвoї ставки у серпні дo рівня 27% та у 
вересні дo рівня 22%. Звичайнo, така пoлітика 
НБУ відoбразилася на прoцентних ставках 
пo кредитах для суб’єктів гoспoдарювання. 
У 2015 рoці відбулoся їх зрoстання дo 
рівня 17,75% в річнoму oбчисленні. Щoдo 
прoцентних ставoк для підприємств тoргівлі, 
тo вoни в oснoвнoму не значнo кoливаються 
навкoлo середньoзважених річних ставoк 
пo Україні. Щoдo «найдoрoжчих кредитів», 
тo вoни були такими у 2015 рoці для підпри-
ємств, щo здійснюють діяльність у сфері 

oсвіти (32,9%); oхoрoни здoрoв’я та надання 
сoціальнoї дoпoмoги (32,5%); вoдoпoстачання, 
каналізації, пoвoдження з відхoдами (26,3%); 
інфoрмації та телекoмунікації (24,9%); 
транспoрту, складськoгo гoспoдарствo, 
пoштoвoї та кур’єрськoї діяльнoсті (23,2%). Але 
найбільше впрoдoвж 2015 рoку «здoрoжчали» 
кредити для підприємств, щo здійснюють 
свoю діяльність в oсвіті (на 21,8 п.); дoбувній 
прoмислoвoсті (на 10,3 п.); інфoрмації та 
телекoмунікації (на 9,2 п.); oхoрoні здoрoв’я та 
наданні сoціальнoї дoпoмoги (на 8,8 п.).

Приймемo дo уваги, щo важливим 
пoказникoм, щo прямo впливає на рoзвитoк 
внутрішньoї тoргівлі і oпoсередкoванo на 
рoзвитoк кредитування цієї сфери є індекси 
спoживчих цін на тoвари та пoслуги. Як виднo 
з даних наведених у табл. 5, індекс спoживчих 
цін був дoвoлі висoким але стабільним 
впрoдoвж 2008-2009 рр., це булo пoв’язанo з 
світoвoю фінансoвoю кризoю 2008 рoку, яка 
пoзначилася і на екoнoміці України, oскільки 
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Таблиця 4
Прoцентні ставки за кредитами, наданими депoзитними кoрпoраціями  

(крім Націoнальнoгo банку України) нефінансoвим кoрпoраціям,  
у рoзрізі видів екoнoмічнoї діяльнoсті

середньoзважені 
ставки в річнoму 

oбчисленні, %
Відхилення, 
+/-2015-2014

2013 2014 2015
Україна 14,1 14,5 17,7 3,2
Види екoнoмічнoї діяльнoсті 
1.Сільське гoспoдарствo, лісoве гoспoдарствo та 
рибне гoспoдарствo A 15,2 20,1 20,2 0,1

2.Дoбувна прoмислoвість B 14,5 11,0 21,3 10,3
3.Перерoбна прoмислoвість C 13,7 14,6 16,7 2,1
4.Пoстачання електрoенергії, газу, пари та 
кoндиційoванoгo пoвітря D 15,7 17,5 17,7 0,2

5.Вoдoпoстачання; каналізація, пoвoдження з 
відхoдами E 13,1 22,6 26,3 3,7

6.Будівництвo F 15,2 14,3 19,9 5,6
7.Oптoва та рoздрібна тoргівля; ремoнт 
автoтранспoртних засoбів і мoтoциклів G 14,0 14,2 18,4 4,2

8.Транспoрт, складське гoспoдарствo, пoштoва та 
кур’єрська діяльність H 15,6 18,9 23,2 4,3

9.Тимчасoве рoзміщування й oрганізація харчування I 18,9 16,7 22,7 6
10.Інфoрмація та телекoмунікації J 12,8 15,7 24,9 9,2
11.Oперації з нерухoмим майнoм L 15,9 13,7 15,6 1,9
12.Прoфесійна, наукoва та технічна діяльність M 14,8 14,2 20,3 6,1
13.Діяльність у сфері адміністративнoгo та 
дoпoміжнoгo oбслугoвування N 8,9 8,3 8,9 0,6

14.Oсвіта P 22,2 11,1 32,9 21,8
15.Oхoрoна здoрoв’я та надання сoціальнoї 
дoпoмoги Q 19,3 23,7 32,5 8,8

16.Мистецтвo, спoрт, рoзваги та відпoчинoк R 11,5 16,2 19,8 3,6
17.Надання інших видів пoслуг S 21,8 20,7 27,1 6,4

Складенo та рoзрахoванo автoрoм за даними [2]  

Таблиця 5
Індекси спoживчих цін на тoвари та пoслуги за 2008-2015 рр.

(дo пoпередньoгo рoку; відсoтків)
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Індекс 
спoживчих цін 125,2 125,2 109,4 108,0 100,6 99,7 112,1 148,7 23,5 36,6

* Без урахування тимчасoвo oкупoванoї теритoрії Автoнoмнoї Республіки Крим і м. Севастoпoля.

** Без урахування тимчасoвo oкупoванoї теритoрії Автoнoмнoї Республіки Крим, м. Севастoпoля та частини зoни 
прoведення антитерoристичнoї oперації. 
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є пряма залежність від кoливання курсів 
націoнальнoї та інoземнoї валюти. Прoтягoм 
2011-2012 рр. відбувалoсь незначне зрoстання 
індексу цін, а у 2013 рoці взагалі йoгo зниження 
на 0,3%. Втім, пoчинаючи з 2014 рoку відбу-
вається йoгo стрімке зрoстання. У 2014 рoці 
пoрівнянo з 2013 рoкoм спoстерігається 
зрoстання індексу спoживчих цін на 12,4%. 
Незважаючи на жoрсткі міри, прийняті НБУ у 
2015 рoці, спрямoвані на вгамування інфляції, 
її ріст усе ж був oднoзначнo великим. Спoживчі 
ціни зрoсли на 36,6% у річнoму oбчисленні 
(таблиця 5). 

На діяльність тoргoвих підприємств 
найбільший чинить вплив купівельна 
спрoмoжність населення. Oднoзначнo, зни-
ження реальнoї зарoбітнoї плати в умoвах 
пoгіршення спoживчих настрoїв населення 
та висoкoї інфляції спричинилo звуження 
внутрішньoгo спoживчoгo пoпиту, зниження 
oбoрoту рoздрібнoї тoргівлі та інших пoказників 
діяльнoсті тoргівлі в Україні. 

Виснoвки і пoдальші перспективи 
дoслідження. Мoжна стверджувати, щo вітчиз-

няні торговельні підприємства функціoнують у 
складних екoнoмічних і пoлітичних умoвах, які 
у 2015 рoці ще більше ускладнилися пoрівняно 
з 2014 рoкoм. Екoнoміку країни скoлихнула 
нестабільність націoнальнoї грoшoвoї 
oдиниці, прискoрення інфляції, пoгіршення 
тoргівельних віднoсин з Рoсією, велика 
дoларизація та імпoртoзалежність, зниження 
рівня життя населення. Тoму, oстаннім часoм 
спoстерігається дoсить низький рівень oбсягу 
та якoсті викoристання кредитних кoштів під-
приємствами тoргівлі, щo зумoвленo, oкрім 
зазначених вище чинників, недoстатнім 
рoзвиткoм кредитнoгo ринку України, відсут-
ністю адекватнoгo інструментарію, який забез-
печує ефективність прoцесу кредитування 
підприємств, врахoвуючи галузеву специфіку 
фoрмування капіталу. Перспективи подаль-
ших досліджень будуть стосуватися пошуку 
можливостей вдосконалення та розвитку кре-
дитування підприємств торгівлі, ефективності 
залучення та використання кредитів та водно-
час вивчення альтернативних методів фінан-
сового забезпечення підприємств торгівлі.
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У статті викладено результати теоретичного дослідження, присвяченого питанням портфельного управлін-
ня інноваційною діяльністю. На основі аналізу досвіду науковців щодо процесу формування портфеля проек-
тів визначено вміст та послідовність формування інвестиційного портфеля. Обґрунтовано принципи відбору 
проектів у портфель та послідовність кроків експертизи проекту.

Ключові слова: промислове підприємство, інноваційна діяльність, інноваційний проект, портфель про-
ектів, портфельне управління.

Чернявская И.М., Руденко А.В. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПУТЕМ ВЫБОРА 
ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

В статье изложены результаты теоретического исследования, посвященного вопросам портфельного 
управления инновационной деятельностью. На основе анализа опыта ученых о процессе формирования 
портфеля проектов, определены содержание и последовательность формирования инвестиционного порт-
феля. Обоснованы принципы отбора проектов в портфель и последовательность шагов экспертизы проекта.

Ключевые слова: промышленное предприятие, инновационная деятельность, инновационный проект, 
портфель проектов, портфельное управление.

Chernyavska I.M., Rudenko O.V. MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY BY SELECTING OF PORTFOLIO 
PROJECTS

The results of theoretical research of the portfolio management devoted questions innovative activity are 
expounded in the article. On the basis of analysis of experience of scientists about the process of portfolio of projects 
construction maintenance and sequence of investment portfolio construction is certain. Principles of selection of 
projects are based in the projects in the portfolio and sequence of steps of the project examination.

Keywords: enterprise, innovation, innovative project, the project portfolio, portfolio management.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Більшість вітчизняних промислових під-
приємств для забезпечення відповідності їх рівня 
європейським стандартам вимагають впрова-
дження техніко-технологічних, фінансово-еконо-
мічних та організаційно-управлінських інновацій. 
Впровадження інновацій на промислових підпри-
ємствах можливо реалізовувати через проект чи 
сукупність проектів. Звідси, в умовах обмежених 
ресурсів підприємств, виникає проблема визна-
чення доцільності поєднання проектів у групи. 
Навіть за ефективного володіння методологією 
управління проектами і програмами як провід-
ної та сучасної наукової основи забезпечення 
сталого розвитку, керівництво вітчизняних під-
приємств фрагментарно приділяє увагу ефек-
тивності реалізації мультиплікативних проектів і 
отримання синергетичного ефекту від їх спільної 
результативності. Тому мультиплікативними про-

ектами має сенс управляти, застосовуючи порт-
фельне управління на основі збалансованого 
вибору проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато вітчизняних й закордонних вчених зро-
били значний внесок у формування й удоско-
налення методології управління мультипліка-
тивними проектами, приділяючи окрему увагу 
систематизації шляхів вибору портфеля про-
ектів. Зокрема, у статті проаналізовані й вико-
ристані розробки вітчизняних учених А.І. Біло-
коня, І.А. Бланка, С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєвої, 
Я.І. Єлейко, В.А. Рача, Б.М. Щукіна, Ф.А. Яро-
шенка, а також зарубіжних учених – І.І. Мазура, 
М. Месаровича, Т. Сааті та ін. 

Проте, незважаючи на велику кількість 
досліджень з питань портфельного управління 
інноваційною діяльністю, зазначена проблема 
зберігає свою актуальність.
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Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення та узагальнення окремих питань порт-
фельного управління інноваційною діяльністю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для опису процесу формування порт-
феля проектів необхідно звернутися до кла-
сичного визначення портфеля. Портфель – це 
комбінація активів, що становлять багатство 
економічного суб'єкта [1]. Найчастіше в літе-
ратурі дається опис одного з можливих видів 
портфеля – портфеля цінних паперів [2] або 
портфельного аналізу – концепції, що відно-
ситься до кількісної теорії грошей і розгля-
дає оптимальне поєднання форм багатства 
[1]. Під багатством підприємства розуміємо 
все, що має ринкову оцінку і може бути реа-
лізовано за гроші або обміняне на інші блага. 
Багатство підприємства може бути представ-
лено в уречевленій формі та у формі папе-
рових активів, а також особистих здібностей 
персоналу. Багатство здатне приносити доход 
підприємству. Згідно [1], слід відрізняти саме 
багатство підприємства і приріст багатства, 
яке визначається показниками «потоків».

Активи підприємства – це власність підпри-
ємства, що має грошовий вираз, складова час-
тина його надбання. Найбільш ліквідні активи 
підприємства – це суми грошових коштів під-
приємства на поточному, валютному та інших 
рахунках, у касі, короткострокові фінансові 
вкладення (цінні папери), які можуть бути 
використані для здійснення поточних розра-
хунків негайно [3]. Застосування кількісної тео-
рії грошей – концепції, яка представляє гроші 
як основний елемент ринкового господарства, 
говорить про те, що основою зміни рівня цін є, 
головним чином, динаміка номінальної грошо-
вої маси і висуває відповідні практичні реко-
мендації щодо стабілізації економіки на основі 
контролю над грошовою масою [2]. Портфель-
ний підхід є основою сучасної грошової теорії, 
підходом до вивчення з точки зору оптимізації 
структури портфеля проектів.

Портфелі проектів (мультиплікативні про-
екти) – це група проектів, які є незалежними 
один від одного, але управляються одно-
часно в певній організації або її філіях в рам-
ках єдиного пулу ресурсів [4]. Кожен проект, 
що входить до складу портфелю, є об’єктом 
управління. Управління портфелем проектів 
передбачає як проведення аналізу всіх проек-
тів підприємства окремо, так і проведення ана-
лізу характеристик всієї сукупності проектів, 
що реалізуються та формують збалансований 
портфель. Для портфеля проектів суттєвим є 
використання єдиних механізмів управління 

(портфель проектів завжди розглядається «в 
прив'язці» до організації, що його реалізує), 
що дозволяють найбільш ефективно дося-
гати стратегічних цілей організації з ураху-
ванням ресурсних обмежень [5]. Оскільки 
мультиплікативні проекти взаємно незалежні, 
існує ризик того, що цінність окремих проек-
тів може знизитися або, навіть, вони можуть 
потерпіти невдачу, якщо розподіл ресурсів в 
них буде нераціональним. Крім того, концеп-
ція портфельного управління може сприяти 
більшій ефективності окремих проектних 
операцій завдяки гармонізації управління в 
наявних проектах, отриманню сумісних знань 
або використанню об'єднаних закупівель для 
декількох проектів. 

Представляючи портфель проектів з точки 
зору процесу інвестування, найчастіше зустрі-
чається наступний підхід – портфельні інвести-
ції це вкладення коштів в акції, облігації та інші 
цінні папери довгострокового характеру з метою 
отримання прибутку [2]. Для заданої тематики 
статті характерне висвітлення тільки одного під-
виду інвестиційного портфеля – це портфель 
планів інноваційного розвитку. Процес форму-
вання планів інноваційного розвитку може бути 
представлений таким чином: розробка планів; 
забезпечення необхідних обсягів інвестиційних 
ресурсів; оцінювання та прогнозування.

Реалізація програми інноваційного розвитку: 
1) оперативне управління розвитком; 2) моні-
торинг реалізації інвестиційної програми; 3) 
корекція реалізації інвестиційної діяльності. 
При формуванні портфеля проектів, в залеж-
ності від цілей інвестування, стратегія може 
бути спрямована на підбір портфеля проек-
тів напрямку «безперервних поліпшень», що 
містить проекти, в яких основний економіч-
ний ефект досягається за рахунок збільшення 
обсягів виробництва продукції та нарощування 
потужностей, за рахунок підвищення якості 
продукції, скорочення витрат виробництва [2] 
або портфеля зростання (максимізації збіль-
шення інвестованого капіталу) [6].

Інвестиційний портфель проектів – це 
певна сукупність об'єктів фінансового та 
реального інвестування, яка формується 
згідно попередньо розробленої інвестиційної 
стратегії, в залежності від інвестиційних цілей. 
Головна мета інвестиційного портфелю про-
ектів – забезпечення реалізації інвестиційної 
стратегії підприємства шляхом вибору най-
більш ефективних проектів (об'єктів інвесту-
вання). У [7] визначено вміст портфеля як спо-
сіб вкладення інвестором своїх заощаджень 
в різні види активів, а послідовність форму-
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вання інвестиційного портфеля – вибір інвес-
тиційної політики; аналіз ринку цінних паперів; 
формування портфеля цінних паперів.

На відміну від підходів, зазначених у [7], 
автором статті визначається необхідність 
вивчення портфеля проектів, всього комп-
лексу проектів, зокрема проектів інновацій-
ного розвитку. Інвестиційний портфель про-
ектів формується згідно з інвестиційною 
стратегією підприємства з урахуванням таких 
показників: фінансові можливості підприєм-
ства (наявність внутрішніх джерел фінансу-
вання); можливість залучення зовнішніх дже-
рел фінансування, у тому числі специфічних 
форм міжнародного трансферу технологій; 
інвестиційний клімат; кон'юнктура інвестицій-
ного ринку; особливості інвестиційної страте-
гії (рівень агресивності інвестиційної страте-
гії, схильність інвестора до ризику, здатність 
ефективно управляти портфелем).

У [8] наведено класифікацію інвестиційних 
портфелів у залежності від цілей, які переслі-
дує інвестор:

1. Мета інвестування: отримання прибутку; 
збереження капіталу; приріст капіталу; забез-
печення резервів; підтримка ліквідності; роз-
ширення економічного впливу; спекуляція.

2. Форма: портфелі цінних паперів; порт-
фелі реальних інвестицій; депозитарні порт-
фелі; іпотечні портфелі; валютні портфелі; 
кредитні портфелі; портфелі іноземних інвес-
тицій; комбіновані портфелі.

3. Рівень ризику: безризикові; з мінімаль-
ним ризиком; із середнім ризиком; венчурні; 
авантюрні.

4. За спеціалізацією портфеля: галузеві; 
регіональні; загальнодержавні; муніципальні; 
портфелі іноземних інвестицій.

5. За способами управління: фіксовані; 
керовані.

На думку автора статті наведена класи-
фікація не повністю відображає необхідний 
вміст портфеля проектів підприємства. Вибір 
складових інвестиційного портфеля проектів 
має здійснюватися згідно з такими принци-
пами: відповідність складу портфеля проектів 
стратегії підприємства; принцип забезпечення 
відповідності портфеля проектів інвестицій-
ним ресурсам; оптимізації співвідношення 
прибутковості й ризику; оптимізації співвідно-
шення прибутковості й ліквідності; принцип 
керованості інвестиційним портфелем проек-
тів. Процес формування інвестиційного порт-
феля має здійснюватися в такій послідовності: 
визначення основних цілей інвестиційної полі-
тики, основних цілей придбання й збереження 

цінних паперів в портфелі; планування видів 
цінних паперів, з яких буде сформовано порт-
фель; визначення структури інвестиційного 
портфеля і його складових величин; дивер-
сифікація складових частин портфеля; фор-
мування механізмів страхування від ризиків; 
схема управління інвестиційним портфелем; 
оцінка прибутковості, ризику і ліквідності 
інвестиційного портфеля; оптимізація опо-
даткування цінних паперів інвестиційного 
портфеля; юридичне супроводження; кінцева 
оптимізація структури інвестиційного порт-
феля за встановленими критеріями дохід-
ності, ризику і ліквідності.

Формування портфеля проектів відбува-
ється в процесі цілеспрямованого вибору за 
встановленими критеріями. Плани іннова-
ційного розвитку – це задум (завдання, про-
блема) та необхідні засоби його реалізації з 
метою досягнення бажаного інноваційного 
результату. Найбільш часто для проектного 
управління використовується матрична орга-
нізаційна структура. Виділяють функціо-
нальну матрицю (характерна для невеликих 
проектів), балансову матрицю (проектний 
менеджер поділяє владу і відповідальність 
з функціональним менеджером), проектну 
матрицю (проектний менеджер керує про-
ектом, має владу і несе першочергову відпо-
відальність за закінчення проекту відповідно 
до завдання), контрактну матрицю (у великих 
проектах, коли об'єднуються різні підприєм-
ства для виконання проекту). Портфель про-
ектів являє собою комбінацію активів планів 
організації, які становлять собою «багатство 
економічного суб'єкта» [9].

При формуванні портфеля проектів пови-
нен застосовуватися багатокритеріальний 
вибір. Під поняттям «вибір» будемо розуміти 
реальні дії організації засновані на пріори-
тетності та перевазі одного набору портфеля 
іншому, або альтернативу – як саме рішення, 
так і результат (результат) його реалізації. 
Теорія групового вибору – це наукова дисци-
пліна, що досліджує рішення (портфель про-
ектів), прийняте групами осіб, організацією, 
з урахуванням інтересів (переваг). Досліджу-
ються математичні закономірності форму-
вання таких рішень (наприклад, правило біль-
шості, принцип «диктатора», оптимальність 
за Парето, рівновага Неша, розставляння прі-
оритетів), а також їх результатів.

Управління формуванням активів підпри-
ємства і диверсифікація портфеля розгляда-
ється в [6], але не приділяється увага планам 
інноваційного розвитку, які повинні входити в 
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загальний портфель проектів. В [6] описані 
санаційні проекти, орієнтовані на позицію-
вання на ринку вже існуючих суб'єктів господа-
рювання з метою фінансового оздоровлення. 
Ці проекти мають специфічний проектний 
життєвий цикл, але їх не можна віднести до 
досліджуваних планів інноваційного розвитку.

Плани інноваційного розвитку слід відріз-
няти від проектів реструктуризації [10], ура-
ховуючи те, що реструктуризація – це діяль-
ність по здійсненню змін, спрямована на 
забезпечення оптимального функціонування 
підприємства відповідно до розробленої і 
обґрунтованої стратегії його розвитку. У разі 
реструктуризації вибираються проекти, спря-
мовані, найчастіше, на вихід з банкрутства, на 
відміну від планів інноваційного розвитку, які 
доповнюють основний портфель проектів.

Прийняття рішень про внесення планів 
інноваційного розвитку в портфель проектів 
при проведенні проектного аналізу здійсню-
ється на основі експертизи проекту. Послідов-
ність кроків експертизи запропонована в [11]. 
Кроки: перевірка повноти наявної документа-
ції по планам інноваційного розвитку та оцінка 
загального рівня їх розробленості; оцінка 
достовірності інформації, яка в них викорис-
товується; оцінка організаційних умов, оцінка 
управління реалізацією планів, перевірка мож-
ливості їхнього виконання, оцінка здатності 

учасників, аналіз інвестиційного ризику та очі-
куваної ефективності планів організаційного 
розвитку. Найбільшу складність представляє 
оцінка достовірності інформації. Ця оцінка 
будується на основі аналізу макроекономіч-
ного середовища, стану ринку продукту (тів) 
проекту, стану фінансового ринку, техніко-еко-
номічних параметрів обладнання, соціального 
оточення проекту, вимог до екології, відносин 
з адміністрацією, наявність трудових ресурсів.

На думку автора статті, згідно функціональ-
ного підходу до структури експертного аналізу 
проекту, схема експертизи планів інновацій-
ного розвитку може будуватися наступним 
чином: повнота і розробленість, повнота опи-
сів всіх економічних аспектів, достовірність 
вхідної інформації, ступінь обґрунтованості 
всіх вимог, що містяться в планах, відповід-
ність показників проекту необхідному рівню 
його інвестиційної привабливості, внутрішня 
узгодженість та зовнішня узгодженість планів 
інноваційного розвитку.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, формування портфеля проектів від-
бувається в процесі багатокритеріального 
вибору із використанням єдиних механізмів 
управління. Отримані результати формують 
прикладну технологію, що дає змогу система-
тизувати механізм вибору складових іннова-
ційного портфеля проектів.
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У статті розглядаються питання застосування Value Stream Mapping як ключового інструменту бережливо-
го виробництва для оптимізації бізнес-процесів підприємства, спрямованого на виявлення та усунення втрат 
у виробничому процесі. Розкриваються послідовні кроки роботи з побудови карти потоку.

Ключові слова: бізнес-процес, потік створення цінності, Value Stream Mapping, картування, інструмент 
бережливого виробництва.

Шпортько А.Ю., Вишневская М.К. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ КАК КЛЮЧ  
К ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются вопросы применения Value Stream Mapping как ключевого инструмента бе-
режливого производства для оптимизации бизнес-процессов предприятия, направленного на выявление и 
устранение потерь в производственном процессе. Раскрываются последовательные шаги работы по постро-
ению карты потока.

Ключевые слова: бизнес-процесс, поток создания ценности, Value Stream Mapping, картирование, ин-
струмент бережливого производства.

Shportko H.Yu., Vishnevskaya M.K. DETERMINATION OF ADDING VALUE STREAM AS A KEY OF  
INDUSTRIAL ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES OPTIMIZATION

The current paper covers the issues of Value Stream Mapping implementation as a key lean production instru-
ment for business processes optimization which is forwarded for determination and elimination of losses in produc-
tion process. The systematic work stages of flow mapping are covered in current paper.

Keywords: business-flow, Value Stream Mapping, mapping, Lean manufacturing tool.
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Постановка проблеми. Бережливе вироб-
ництво (Lean production) – це концепція управ-
ління, яка націлена на оптимізацію бізнес-про-
цесів з максимальною орієнтацією на ринок і 
з урахуванням мотивації кожного працівника. 
Основним завданням системи бережливого 
виробництва є поліпшення бізнес-процесів на 
рівні операторів і лінійного персоналу. Тому 
керівництво підприємства має розглядати біз-
нес-процеси з такої точки зору, а не абстрак-
тно, на підставі тільки аналітичних показників 
бізнесу. Звідси випливає основа основ береж-
ливого виробництва: для того щоб, ефек-
тивно управляти виробничими процесами і 
менеджментом підприємства з застосуванням 
інструментів бережливого виробництва, вище 
і середнє керівництво, фахівці повинні відсте-
жувати і аналізувати існуючі процеси і зміни, 
що відбуваються безпосередньо на робочих 
місцях, де створюється основний продукт. Для 

отримання ефективного результату від діяль-
ності підприємства необхідно побачити увесь 
процес створення продукту з точки зору про-
цесів, котрі створюють цінність та процесів, 
котрі цінності не створюють (втрат). Інструмен-
том бережливого виробництва, який дозволяє 
створити наочний опис процесів з урахуванням 
їх взаємозв'язку та виявити всі втрати процесу 
є карта потоку створення цінності (VSM).

Аналіз останніх наукових досліджень 
і публікацій. Аналіз публікацій показав, що 
питанням використання карти потоку ство-
рення цінності, як інструменту діагностики біз-
нес-процесів підприємства при впровадженні 
системи бережливого виробництва займа-
лися Джеймс Вумек і Дэниел Джонс [1], Майкл 
Джорж [2], Майкл Ротор і Джон Шук [3] та інші 
прихильники цієї концепції управління. 

Сучасні публікації щодо запозичення та 
наступною адаптацією цього інструменту 
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для застосування його на українських під-
приємствах не є численними. Найбільше 
уваги цьому питанню приділяється в роботах  
О.С. Галушко [4].

Ціль роботи – дослідження картування 
потоку створення цінності – як ключового 
інструменту бережливого виробництва для 
оптимізації бізнес-процесів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Концепція управління Lean production 
починає своє перетворення на підприємстві з 
опису бізнес-процесів. Бізнес-процес – це вид 
діяльності, дій або робіт, що має виходи; в 
якому відбувається створення продукту, який 
має цінність для споживача. Процес виробни-
цтва є одним з ключових бізнес-процесів під-
приємства. Філософія бережливого виробни-
цтва (Lean production) заснована на уявленні 
бізнес-процесів як потоку створення цінності 
для споживача. Тому, метою розгортання сис-
теми бережливого виробництва є виявлення 
і усунення втрат, що не додають цінності про-
дукту і / або послузі з точки зору клієнта.

Виявлення втрат при загальній цілі – під-
вищення ефективності виробничої системи 
підприємства дозволяє знаходити опти-

мальні шляхи для її оптимізації. З цією метою 
в даний час широко використовується ряд 
методик опису бізнес-процесів. По суті, біль-
шість з отриманих за цими методиками схем 
описують потік або частину потоку створення 
цінності. Найвідоміша схема опису потоку 
створення цінності – це ланцюжок цінностей 
(або ланцюжок вартості) Майкла Портера [5]. 
Основне її призначення – аналіз конкурент-
них переваг організації, загальний погляд на 
її структуру, і на міжфункціональні взаємодії. 
Схема Портера служить нагадуванням керів-
ництву про призначення організації, про дже-
рела і генераторах доданої вартості. 

Сучасним, найбільш поширеним методи-
кам опису бізнес-процесів присвячені роботи 
[6; 7].

Моделювання бізнес-процесів (Business 
Process Modeling). Методика розроблена на 
основі методології структурного аналізу і про-
ектування SADT. Надає можливості для опису 
організації на верхньому рівні з акцентом на 
управління процесами. Нотація дозволяє відо-
бражати в моделі процесу зворотні зв'язки різ-
ного типу: з управління, за інформацією, рух 
матеріальних ресурсів.

Таблиця 1
Характеристика методики картування потоку створення цінності

Параметр Характеристика

Призначення Оптимізація і навчання відбувається безперервно, тому по кожному 
потоку завжди існують дві карти: «як є» і «як повинно бути».

Карта (схема)
Є результатом командної роботи всіх учасників процесу.
Є актуальною основою для вдосконалення.
Описує основні параметри споживчої цінності, що впливають на процес 
(суть цінності, частота замовлень, обсяг замовлення і т.п.).

Процес Розглядається, як витягуючий, тобто процес запускається тільки при 
надходженні замовлення від споживача.

Показники опису 
процесів

– час циклу,
– коефіцієнт ефективності виробничого циклу,
– частота поставок,
– мінімальна кількість замовлення,
– спосіб доставки,
– середній рівень запасів між операціями,
– час очікування між операціями,
– час переналагодження обладнання,
– готовність обладнання,
– розмір партії,
– кількість операторів,
– кількість варіантів вироби,
– параметри упаковки,
– робочий час,
– відсоток браку,
– інформаційні потоки

Рівень оптимізації
При досягненні високого рівня всередині підприємства, описується і 
оптимізується весь потік створення цінності від видобутку сировини до 
кінцевого користувача, тобто карта потоку включає процеси, що відбува-
ються за межами підприємства.
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Опис потоків даних (Data Flow Modeling). 
Методика призначена для опису потоків 
даних. Вона дає змогу побачити послідов-
ність робіт, що виконуються по ходу процесу, 
і потоки інформації, що виникають між цими 
роботами. Крім того, дозволяє описувати 
документообіг і потоки матеріальних ресур-
сів. Може ефективно використовуватися для 
опису процесів при впровадженні процесного 
підходу до управління організацією, так як 
дозволяє максимально знизити суб'єктність 
опису бізнес-процесів. 

Опис потоків робіт (Work Flow Modeling). 
Методика призначена для опису робочих про-
цесів (потоків робіт). Методика опису близька 
до алгоритмічних методів побудови схем про-
цесів і стандартних засобів побудови блок-
схем. Основа складається в побудові моделей 
процесів за принципом послідовно виконува-
них в часі функцій, операцій. 

Кожна з цих методик має певну специфіку і 
недоліки. Істотні їх недоліки наступні:

– не вказуються явно ні послідовність, ні 
час (тривалість) процесів;

– складність сприйняття (велика кількість 
рівнів декомпозиції) та визначення втрат;

– труднощі ув'язки декількох процесів;
– великі витрати на розробку опису бізнес-

процесів.
Методикою, що враховує перелічені недо-

ліки і має свої позитивні риси є картування 
потоку створення цінності – Value Stream 
Mapping (VSM) (табл. 1).

Розглянемо її більш детально. VSM є клю-
човим інструментом бережливого виробни-
цтва для організації потоку створення цінності 
та подальшого його вдосконалення, який 
дозволяє виконати аналіз поточного стану і 
описати цільовий стан потоку створення цін-
ності та оптимізувати бізнес-процеси підпри-
ємства.

М. Ротер зазначає, що потік створення цін-
ності – це всі дії, як додають, так і не дода-
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матеріальних, так і інформаційних, переданих 
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рюють потік цінності.
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Процес Розглядається, як витягуючий, тобто процес запускається тільки при над-
ходженні замовлення від споживача.

Показники опису 
процесів

– час циклу,
– коефіцієнт ефективності виробничого циклу,
– частота поставок,
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– відсоток браку,
– інформаційні потоки

Рівень оптимізації
При досягненні високого рівня всередині підприємства, описується і 
оптимізується весь потік створення цінності від видобутку сировини до 
кінцевого користувача, тобто карта потоку включає процеси, що відбува-
ються за межами підприємства.
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Складання карти VSM, або картування, – це 
наочне уявлення покрокового сценарію досяг-
нення стратегічних цілей підприємства; це нао-
чна графічна схема, яка зображує матеріальні 
та інформаційні потоки, необхідні для надання 
продукту кінцевому споживачеві. Карта дає 
можливість побачити проблемні місця потоку, 
виявити існуючі втрати і розробити план поліп-
шення. В цілому карта VSM дозволяє:

– розмежувати цінні і нецінні процеси і 
визначити, що є для споживача найбільш зна-
чущим;

– скоротити втрати, за які не сплачує спо-
живач;

– побудувати карту руху продукції та 
інформації до кінцевого споживача;

– змоделювати весь процес цілком, а не 
окремі його частини.

М. Ротер і Дж. Шук відзначають також 
важливу частину в підготовці до картування 
потоку створення цінності – це вибір мене-
джера потоку створення цінності: «Щоб уник-
нути фокусування на ізольованих функціо-
нальних острівцях, потрібен один чоловік, 
лідер, який візьме на себе відповідальність за 
розуміння потоку створення цінності продукто-
вого сімейства в цілому і його поліпшення. Ми 
називаємо таку людину менеджером потоку 
створення цінності та пропонуємо, щоб він 
був підпорядкований безпосередньо вищому 
керівникові на даному заводі (в даному регі-
оні). Таким чином, він буде мати владу, необ-
хідну для реалізації змін» [3, с. 23].

Проектування карти потоку створення цін-
ності є одним з найважливіших інструментів 
побудови організації відповідно до принци-
пів філософії Lean production. Цей процес 
ділиться на два основних етапи:

1 етап. Побудова карти поточного стану:
– аналіз існуючих процесів;
– виявлення джерел втрат.
2 етап. Побудова карти планованого стану:
– створення плану з ліквідації джерел втрат;
– призначення керівника проекту по впро-

вадженню змін в певному потоці;
– визначення ключових показників роботи 

по реалізації проекту;
– визначення термінів реалізації проекту.
Джеймс П. Вумек і Деніел Т. Джонс виділя-

ють 9 кроків в процесі картування потоку ство-
рення цінності [1]. Зазначені кроки не є жор-
стко визначеними. Процес роботи з побудови 
карти потоку для оптимізації бізнес-процесів є 
циклічним та складається з певних послідов-
них кроків, які будуть розкриті далі в роботі:

– побудова процесу на папері «як є»;

– аналіз вихідного процесу;
– визначення втрат, проблем;
– вироблення покращень;
– побудова карти майбутнього процесу 

(«як повинно бути»);
– планування та виконання запланованої 

роботи.
Після чого цикл опису потоків створення 

цінності замикається. Проводиться опис 
потоку «як є», але вже в новому стані (досяг-
нутий стан потоку не завжди відповідає стану, 
спроектованому раніше і відображеному в 
карті майбутнього процесу).

Для підготовки до картування потоку ство-
рення цінності необхідно зібрати повну інфор-
мацію про процес, відповівши на такі питання:

– що робимо?
– хто для кого замовник?
– характеристики процесу – як багато, як 

часто, як довго?
– які переміщення, відстані, швидкість, час?
– яка інформація використовується в 

роботі – бази даних, документи і т.д.
Побудова карти потоку створення цінності – 

це інструмент, який за допомогою олівця і 
паперу допомагає побачити і зрозуміти матері-
альні та інформаційні потоки в ході створення 
цінності. Для того, щоб карти були зрозумілі 
іншим командам і фахівцям для їх побудови 
використовуються спеціальні символи [5]. Але 
окреме підприємство може розробити влас-
ний набір символів, проте використовувати їх 
необхідно послідовно, щоб кожен виконавець 
знав, як будувати і розуміти карти, які потрібні 
для створення бережливого виробництва.

Побудова вихідного процесу починається 
на довгому і широкому аркуші паперу, на якому 
вказується назва процесу і вказується дата. Всі 
написи спочатку робляться олівцем (для лег-
кості перенесення в інше місце). Визначаються 
межі процесу (замовник і постачальник), за які 
не варто виходити, інакше картою можна охо-
пити все підприємство. На карту наносяться 
всі етапи процесу, використовуючи спеціальні 
символи. У верхній частині символу вказу-
ється хто виконує дію, а в нижній – саме дія, 
що виконується. Потім на карту наносяться 
інформаційні потоки і вказуються бази даних, 
які було використано. Далі зображується рух 
продукту з етапу на етап, вказуються способи 
переміщення продукту: фізичний (перене-
сення, перевезення, транспортування) і елек-
тронний (поштою, через базу даних, сервер, 
Інтернет). Якщо є, вказуються запаси: буферні 
(резервні) і неконтрольовані. Позначаються 
цикли повторної обробки, виправлення браку. 
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Використовуючи дані, отримані під час під-
готовки до побудови карти і в процесі роботи, 
обчислюються: тривалість циклу, час циклу 
(СТ), час очікування (WT), час такту та ін. На 
карту наноситься часова лінія.

При аналізі поточного стану, коли втрати 
відобразилися на карті, визначаються місця 
майбутніх покращень, складається список 
покращень, їх опис і виробляються способи їх 
досягнення. В результаті аналізу визначається:

– організація безперервного потоку, впро-
вадження системи витягування; на основі вико-
наних розрахунків створюється потік продукції;

– застосування системи Канбан; продуму-
ється, моделюється весь ланцюжок від замов-
ника до постачальника;

– проміжні запаси, як буфери для без-
перебійної роботи; усуваються «випадкові» 
запаси, залишаються тільки ті, які необхідні 
для балансування системи;

– усунення «ізольованих островів»; ство-
рюються умови, при яких зусилля фахівців з 
різних дій зливаються воєдино;

– скорочення переміщень; намагаються не 
вдаватися до переносу будівель і великогаба-
ритного устаткування; проста перегрупування 
операцій може дати досить значний ефект.

При постановці цілей і завдань на основі 
вимог замовника і власних розрахунків визна-
чаються показники, які потрібно буде отри-
мати в майбутньому процесі з використанням 
методики SMART (вибравши ціль треба добре 
розуміти, як будуть вимірюватися, і контролю-
ватися етапи її досягнення). Плануючи роботу 
по досягненню поставлених цілей визнача-
ються терміни виконання робіт, які повинні 
бути зроблені через 30, 60, 90 робочих днів.

Послідовність дій при побудові карти май-
бутнього стану процесу така ж, як і при побу-
дові поточного процесу:

– позначаються замовник і постачальник;
– позначаються етапи процесу;
– наносяться на карту інформаційні 

потоки;
– вказуються всі переміщення продукту і 

способи переміщень;
– позначаються запаси;
– наноситься часова шкала;
– вказуються параметри, до яких треба 

прагнути.
Порівнюючи карти між собою можна про-

стежувати, якими темпами і яким чином змі-
нюється виробнича система підприємства.

Іноді має сенс побудувати карту ідеального 
стану потоку створіння цінності, що задає век-
тор поетапних покращань потоку. На цій карті 
показується стан потоку, якого можна досягти 
при комплексному розгортанні бережливого 
виробництва.

Завершальним етапом картування пото-
ків створення цінності є комплексна робота з 
усіма виробничими і адміністративними пото-
ками підприємства, а також аналіз взаємодій 
з постачальниками і клієнтами. Це дозволить 
запустити і в подальшому розвивати принцип 
постійного вдосконалення (Kaizen) по всьому 
ланцюжку створення цінності, як всередині, 
так і поза компанією, – а це вкрай важливо, 
оскільки в умовах сучасного ринку конкурують 
вже не окремі виробники, а ланцюги поста-
чальників і виробників.

Висновки. Виявлення та усунення втрат 
потоку створення цінності за допомогою клю-
чового інструменту бережливого виробни-
цтва – картування потоку, сприяє оптимізації 
бізнес-процесів, зниженню витрат людських 
і фінансових ресурсів, простору і часу для 
виробництва продукції, та дозволяє підприєм-
ству більш гнучко реагувати на зміни внутріш-
нього і зовнішнього середовища.
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Національної академії наук України 

Паливно-енергетичний комплекс України традиційно зорієнтований на використання вугілля Донбаського 
регіону, тому в статті розглянуто зв'язок між видобутком вугілля (марки антрацит) для ТЕЦ та ТЕС. Установ-
лено, що зруйновано майже всі ресурсно-сировинні зв’язки енергетичної системи України, оскільки видобувні 
підприємства марки А, знаходяться на не підконтрольній українському уряду території, що, своєю чергою, 
створює підґрунтя для пошуку перспективних напрямів співробітництва й активізації міжрегіональної діяль-
ності. Побудовано карту-схему ресурсно-сировинних зв’язків між об’єктами енергетичної інфраструктури.

Ключові слова: інфраструктура, інфраструктурні втрати, виробничі зв’язки, ресурсно-сировинні виробни-
чі зв’язки, міжрегіональне співробітництво.

Васильчук Н.О., Перепелюкова Е.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Топливно-энергетический комплекс Украины традиционно ориентирован на использование угля Донбас-
ского региона, поэтому в статье рассмотрена связь между добычей угля (марки антрацит) для ТЭЦ и ТЭС. 
При анализе установлено, что разрушены почти все ресурсно-сырьевые связи энергетической системы 
Украины, поскольку добывающие предприятия марки А, находятся на не подконтрольной украинскому пра-
вительству территории, что, в свою очередь, создает предпосылки для поиска перспективных направлений 
сотрудничества и активизации межрегиональной деятельности. На основе анализа построена карта-схема 
ресурсно-сырьевых связей между объектами энергетической инфраструктуры.

Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурные потери, производственные связи, ресурсно-
сырьевые производственные связи, межрегиональное сотрудничество.

Vasilchuk N.A., Perepelyukova E.V. THE CURRENT STATE OF RESOURCES AND RAW MATERIAL 
RELATIONSHIPS BETWEEN THE OBJECTS OF ENERGY INFRASTRUCTURE

Fuel and energy complex of Ukraine has traditionally focused on the use of the Donbas region, so the article the 
relationship between coal mining (grade anthracite) for power plants and thermal power plants. The analysis found 
that destroyed almost all the resource-connection of energy systems of Ukraine, as mining companies grade A, are 
in the uncontrolled territory of the Ukrainian government, which in turn creates the preconditions for finding promising 
areas of cooperation and intensification of inter-regional activities. On the basis of the analysis is based schematic 
map resource and raw material relationships between the objects of energy infrastructure.

Keywords: infrastructure, infrastructure losses, industrial communications, resource-production ties, interregional 
cooperation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сьогоднішній день актуальність 
дослідження виробничих зв’язків інфраструк-
тури обумовлена низкою причин. По-перше, 
це пов’язано з тим, що майже всі економічні 

блага люди отримують безпосередньо через 
інфраструктурні галузі та взаємні вироб-
ничі зв’язки, якими суб’єктивно визначається 
досягнутий рівень добробуту суспільства. 
По-друге, стан, в якому зараз знаходиться 
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інфраструктурний комплекс, важко назвати 
задовільним, швидше навпаки. Зруйновані 
через агресією з боку Росії інфраструктурні 
зв’язки потребують термінового відновлення, 
переорієнтації тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним інфраструктурним аспектам присвячені 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних уче-
них, а саме: П. Бєлєнького [1], І. Бєлявського, 
З. Герасимчук, В. Красовського, І. Маєргойза, 
С. Носової, А. Пізенті, П. Розенштейна-Родана 
[2] (один із перших увів термін «інфраструк-
тура»), В. Стаханова [3], В. Федька, С. Мочер-
ного, В. Ходаківської, та ін. 

Розгляду виробничих зв’язків у різних галу-
зях господарювання присвятили свої праці такі 
вчені, як: І. Бєлов, О. Загній, Н. Іванова, В. Кар-
пов, О. Никифорук, Б. Піріашвілі, В. Пила, 
А. Рибчук, І. Сидоренко, І. Чукаєва та ін.

Незважаючи на солідний доробок, завжди 
є необхідність перегляду виробничих зв’язків 
між об’єктами інфраструктури, оскільки всі 
вони функціонують у середовищі, яке постійно 
трансформується.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є відтво-
рення сучасного стану ресурсно-сировинних 
зв’язків між об’єктами енергетичної інфра-
структури задля окреслення перспективних 
напрямів співробітництва й активізації міжре-
гіональної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виробничі зв'язки – це зв'язки, що 
характеризують відношення людини до при-
роди, засобів виробництва і предметів праці в 
процесі її діяльності, забезпечують функціону-
вання виробництва [4]. 

Виробничо-територіальні зв'язки – вза-
ємини, які встановлюються між виробничими 
одиницями (підприємствами, групами підпри-
ємств, галузями, територіально-виробничими 
комплексами економічного району) в про-
цесі їх функціонування [5]. Виробничі зв'язки 
виникають як із постачальниками сировини, 
палива, енергії, матеріалів, так і зі спожи-
вачами готової продукції. Форми організації 
виробничих зв'язків можуть бути різні. 

Усі зв'язки поділяються на внутрішньогалу-
зеві і міжгалузеві. Широкий розвиток внутріш-
ньогалузевих зв'язків – це одна з головних 
умов формування галузевих промислових 
комплексів. На основі взаємодії різних галу-
зей промисловості формуються міжгалузеві 
промислові комплекси [6].

Внутрішньогалузеві зв'язки розвиваються 
між підприємствами однієї вузької галузі, вони 

об'єднують їх у цілісну систему – галузевий 
комплекс. У кожній галузі на основі внутрішніх 
зв'язків можна визначити співвідношення окре-
мих виробництв (внутрішньогалузеві пропорції). 
Наприклад, у чорній металургії – це зв'язки між 
виробництвом залізної руди, коксу, чавуну, сталі, 
прокату; у текстильній промисловості – між пря-
дильним і обробними виробництвами.

Частка виробничих зв'язків у межах кожної 
окремої галузі формує внутрішньогалузевий 
обіг. Найбільш поширені внутрішньогалузеві 
зв'язки в таких галузях, як чорна і кольо-
рова металургія, машинобудування, хімічна і 
нафтохімічна, легка і харчова промисловість.

Міжгалузеві зв'язки мають велику розгалу-
женість і розвиваються між підприємствами, 
які входять до складу комплексних галузей. 
Отже, такі зв'язки – основа формування між-
галузевих промислових утворень, що одер-
жали назву міжгалузевих комплексів; їх можна 
розглядати як сукупність групи галузей (під-
галузей) у сфері промислового виробництва, 
що мають спільні сировинну базу, технологію, 
єдину програму розвитку. Наприклад, сукуп-
ність галузей промисловості, що забезпечу-
ють народне господарство паливом і елек-
троенергією, утворює паливно-енергетичний 
комплекс. До його складу належать електрое-
нергетика, нафтова, нафтопереробна, газова 
і вугільна галузі, а також багато суміжних і 
супутніх виробництв [6].

Виробничі зв’язки дуже часто розглядають 
не тільки в розрізі регіонів, а й регіональних 
промислових комплексів. Матеріально-техніч-
ною основою таких комплексів є енерговироб-
ничі цикли, що охоплюють стадії виробництва, 
які можуть знаходитись на різних видобувних 
і обробних підприємствах. У групі енергови-
робничих циклів вирізняють три типи зв'язків: 
виробничо-технологічні, виробничо-еконо-
мічні, постачальницько-збутові [7].

Виробничо-технологічні зв'язки розвива-
ються за допомогою комбінування і кооперу-
вання (послідовна переробка промислової 
сировини на різних стадіях, сумісне виготов-
лення продукції). Вони не залежать від осо-
бливостей технологічного процесу виробни-
цтва певного продукту. До цього типу зв'язків 
належать ресурсно-сировинні, обслуговуючі 
та підсобні. Ресурсно-сировинні зв'язки мають 
встановлювати пропорції між сировинними 
базами (запасами сировинних ресурсів) і 
потужністю видобувних підприємств, а також 
обсягами споживання сировини. Обслугову-
ючі виникають між виробниками і транспорт-
ними організаціями, проектно-конструктор-
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ськими закладами, геологічними установами, 
що займаються розвідкою мінерально-сиро-
винних ресурсів промислового призначення.

Виробничо-економічні зв'язки регіо-
нів можна розглядати як єдину систему 
взаємопов’язаних регіональних господарств, 
які сформувалось на основі географічного 
поділу праці.

Міжрегіональні стосунки у сфері економіки 
називаються міжрегіональними економічними 
зв’язками, основними формами яких є тор-
гівля, кредитно-фінансові відносини, науково-
технічні зв’язки тощо.

Постачальницько-збутові зв'язки охоплю-
ють міжцикловий обмін продуктами, напівфа-
брикатами і відходами між регіонами.

Розглянемо ресурсно-сировинні зв’язки 
вугільної промисловості та енергетичної сис-
теми України за період 2013–2015 рр.

Паливно-енергетичний комплекс України 
традиційно зорієнтований на використання 
вугілля Донбаського регіону. Це зумовлено 
тим, що основна частка загальних ресурсів 
вугілля України (близько 92,4%) знаходиться 
в Донецькому вугільному басейні. Протягом 
останніх 15 років рівень видобутку вугілля в 
Україні був у діапазоні 72–86 млн. т на рік. 
У 2013 р. структуру вугільної галузі України 
складали 295 вуглевидобувних підприємств 
(шахти, розрізи), з яких 150 шахт мали вироб-
ничу потужність, 145 – перебували на різних 
стадіях закриття. У 2013 р. видобуток вугілля 
на 150 працюючих шахтах становив 83,7 млн. 
т, із них енергетичного вугілля – 60 млн. т, кок-
сівного – 24 млн. [8, c. 129].

Із початком бойових дій на Донбасі 69 зі 
150 українських шахт вимушені були припи-
нити видобуток вугілля (сім шахт було зруйно-
вано, інші ж функціонують у режимі підтримки 
життєдіяльності). На шахти, які зараз не функ-
ціонують, у 2013 р. припадало 40% видо-
бутку вугілля в цілому по Україні. Загалом, за 
даними Міненерговугілля, станом на вересень 
2015 р. на не підконтрольній уряду України 
території Донецької та Луганської областей 
знаходиться 85 шахт усіх форм власності, що 
складає 57% загальної кількості по Україні, на 
60 із них видобувалося енергетичне вугілля 
(антрацит). Із 90 державних шахт, підпорядко-
ваних Міненерговугілля, лише 35 розташовані 
на контрольованій Україною території, з них 
працюють 24 шахти (видобувають близько 

21 тис. т на добу), дві – працюють у режимі 
підтримання життєдіяльності (у режимі водо-
відливу) [8, c. 130].

На підконтрольній Україні частині Донбасу 
розташовані більшість державних шахт і поло-
вина приватних об’єднань, які видобувають 
переважно газові марки вугілля («Дзержинськву-
гілля», «Добропіллявугілля» «Красноармійськ- 
вугілля», «Лисичанськвугілля», «Павлоград-
вугілля», «Селідоввугілля», шахти «Південно-
Донбаська № 1» і «Краснолиманська».

На тимчасово неконтрольованих терито-
ріях – державні та приватні шахти, на яких 
видобувають переважно антрацитові марки 
«Макіїввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шах-
тарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжне- 
антрацит», «Донбасантрацит», «Луганськву-
гілля», шахти компаній ДТЕК («Ровенькиантра-
цит», «Свердловськантрацит», «Краснодонву-
гілля», «Комсомолець Донбасу»). 

За 2014 р. через військовий конфлікт у 
Луганській і Донецькій областях видобуток 
вугілля в Україні скоротився на 22% – до 
65 млн. т. Загалом було видобуто 49 млн. т 
енергетичного вугілля (на 19% менше, ніж у 
2013 р.) і 16 млн. т коксівного вугілля (–32%). 
Видобуток на державних шахтах скоротився 
на 27% – до 18 млн. т (36% загального обсягу)1.

За січень-серпень 2015 р. вугледобувними 
підприємствами України видобуто 26 млн. т 
вугілля, що на 23 986 тис. т (або на 48,0%) 
менше порівняно з відповідним періодом 
2014 р. Загалом видобуток енергетичного 
вугілля зменшився на 15 939 тис. т (або на 
43,5%), коксівного – на 8 047 тис. т (або на 
60,1%). За цей самий період вугледобувними 
підприємствами, підпорядкованими Міненер-
говугіллю України, видобуто 4,4 млн. т вугілля, 
що на 9 149,8 тис. т (або на 67,1%) менше, ніж 
за аналогічний період 2014 р. Видобуток енер-
гетичного вугілля зменшився на 6 618,3 тис. т 
(або на 67,6%) порівняно з відповідним пері-
одом 2014 р., а коксівного – на 2 531,5 тис. т 
(або на 65,7%) і, відповідно, становив 3,1 та 
1,3 млн. т. Підприємства ДТЕК «Комсомолець 
Донбасу», «Ровенькиантрацит», «Свердло-
вантрацит» за січень-липень 2015 р. видо-
були 2,1 млн. т вугілля [8, c. 131]. 

За повідомленням ЗМІ, станом на травень 
2015 р.2, втративши контроль над окремими 
територіями Донбасу, Україна втратила контр-
оль і над видобутком енергетичного вугілля. На 

1 МЕРТ опублікувало дані про собівартість вугілля на державних шахтах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
news.finance.ua/ua/news/ /349756/mert-opublikuvalo-dani-pro-sobivartist-vugillya-na-derzhavnyhshahtah.
2 Рік після «референдумів» ДНР/ЛНР: втрати економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/
ukrainian/politi cs/ 2015/ 05/150430_donbas_anniversary_referendums_loss_economics_sd.
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відносно невеликій окупованій території видо-
бувається майже половина всього українського 
вугілля, зокрема майже 100% антрациту. Укра-
їна опинилася в умовах дефіциту антрацито-
вого вугілля, який використовується для роботи 
теплових електростанцій, а отже, змушена 
імпортувати енергетичне вугілля. За даними 
Державної фіскальної служби, у 2014 р. Україна 
імпортувала кам’яного вугілля та антрациту на 
загальну суму 1,773 млрд. дол. США3.

Найбільші закупівлі вугілля Україна здій-
снювала у Росії. Імпорт вугілля з РФ у 
2014 р. у грошовому еквіваленті становив 
1,138 млрд. дол., із США – 0,324 млрд. дол., 
із Казахстану – 0,1 млрд. дол.; на інші країни 
припало 0,211 млрд. дол. При цьому Росія 
вдавалася до блокування імпортних поставок 
вугілля. Таким чином, через штучно створений 
дефіцит енергетичного вугілля та руйнування 
виробничих зв’язків Об’єднана енергетична 
система України (далі – ОЕС України) опини-
лася в складних умовах [9]. На рис. 1 пред-
ставлено стан виробничих зв’язків об’єктів 
енергетичної інфраструктури. 

Проблеми з паливом спричинили кризову 
ситуацію в листопаді-грудні 2014 р., коли 
через вимушені простої генеруючих потужнос-

тей (переважно через ремонтні роботи) і від-
сутність вугілля було виведено з експлуатації 
22 блоки ТЕС загальною потужністю 5,5 ГВт. 

Із ІІ половини 2015 р. ситуація почала поліп-
шуватися. Відновлення залізничних колій, 
ремонт локомотивів, припинення обстрілів 
дали змогу в літні місяці щодня вивозити до 
30 тис. т вугілля. Загалом у серпні-вересні 
2015 р. на ТЕС доставлялося понад 500 тис. т 
антрацитового вугілля4, що уможливлює спо-
дівання на усунення проблем із вугіллям у 
зимовий період 2015/2016 рр. 

Станом на 01 вересня 2015 р. запаси вугілля 
на складах ТЕС і ТЕЦ становили 1795,1 тис. т, 
залишок мазуту – 93,7 тис. т. Водночас про-
блеми з руйнування виробничих зв’язків 
енергетичної інфраструктури не дають змоги 
говорити про стабілізацію ситуації з енерго-
постачанням на території Донбасу. Внаслідок 
збройних дій було пошкоджено та вимкнено 
значну кількість високовольтних повітряних 
ліній і трансформаторних підстанцій основної 
мережі, що призвело до відокремлення кіль-
кох енерговузлів від ОЕС України. 

У безпосередній близькості до лінії боїв роз-
ташовані Луганська ТЕС (1,4 ГВт), Вуглегірська 
ТЕС (3,6 ГВт), Миронівська ТЕС (0,2 ГВт), які про-

3 Україна у 2014 р. імпортувала вугілля на $1,8 млрд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.
ua/energetics/1031951-ukrajina-u-2014-rotsi-importuvala-vugillya-na-18-mlrd.html.
4 Не газом единым. Новым инструментом энергополитики России может стать уголь [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.kommersant.ru/doc/2704640.

 
 Рис. 1. Ресурсно-сировинні зв’язки між об’єктами енергетичної інфраструктури
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тягом 2014–2015 рр. потрапляли під обстріли, у 
результаті чого було пошкоджено обладнання 
ТЕС, підстанцій та ліній електропередач. Уна-
слідок цього, наприклад, генерування електро-
енергії на Луганській ТЕС здійснювалося лише 
на двох із семи встановлених блоків. Періо-
дично припиняли роботу й інші електрогенеру-
ючі потужності, а споживачі потерпали від періо-
дичного зникнення енергопостачання [8, c. 133]. 

На сьогодні ОЕС України продовжує працю-
вати в украй складних умовах через критичну 
ситуацію із забезпеченням паливом теплових 
електростанцій і значну кількість пошкоджень 
об’єктів електромереж різних класів напруги 
внаслідок бойових дій на сході України.

Станом на 01 липня 2015 р. через бойові дії 
в Донецькій та Луганській областях було зне-
струмлено (частково або повністю) 55 насе-
лених пунктів. Обсяги пошкоджень в елек-
тричних мережах значні: відключено 28 ПЛ 
220–330 кВ, 3 ПС 220–330 кВ, 44 ПЛ 110–150 
кВ, 20 ПС 110 кВ, 86 ПЛ 35 кВ, 31 ПС 35 кВ, 
149 ПЛ 6–10 кВ, 780 ТП [8, с. 133].

Повний обсяг пошкоджень в електромере-
жах, а також обсяг необхідного додаткового 
фінансування відновлювальних робіт може 
бути уточнено тільки після припинення воєн-
них дій. Загальний орієнтовний обсяг необ-
хідних коштів, за попередніми розрахунками 
НЕК «Укренерго», станом на початок 2015 р. 
становив понад 3 920 млн. грн. Для збалан-
сування режимів ОЕС України в умовах дефі-
циту потужності введено графіки аварійного 
відключення споживачів. 

На окупованій території з великих генеру-
ючих потужностей розташовані Старобешів-
ська ТЕС (1,9 ГВт) та Зуївська ТЕС (1,2 ГВт), 
однак загальний перелік потужностей є біль-
шим. Станом на липень 2015 року до переліку 
електрогенеруючих установок, розташованих 
на тимчасово непідконтрольних владі Укра-
їни територіях увійшли, крім Старобешівської 
ТЕС (ПАТ «Донбасенерго») і Зуївської ТЕС 
(ТОВ «ДТЕК Східенерго»), такі електрогенеру-
ючі підприємства: Зуївська експериментальна 
ТЕЦ, енергоустановки Донецького метзаводу, 
Ясиновського коксо-хімічного заводу, Алчев-
ського коксохімічного заводу, Горлівського 
коксохімічного заводу, Макіївського метза-
воду, Алчевського меткомбінату, Єнакіївського 
метзаводу, когенераційна установка «Макіїв-
кокс». У перелік включено енергогенеруючі 
об’єкти ТЕЦ ВАТ «Силур», концерну «Сти-
рол», комбінату «Каргіл» і ТПК «Укрсплав». 
Чотири вітроелектростанції розташовані на 
тимчасово окупованих територіях – Лутугин-
ська, Краснодонська, Новоазовська та «Вітро-
енергопром» [8, с. 134].

Висновки з цього дослідження. Резуль-
тати аналізу сучасного стану ресурсно-сиро-
винних зв’язків між об’єктами енергетичної 
інфраструктури за період 2013–2015 рр. вка-
зують на поглиблення кризового стану не 
тільки енергетичної системи, а й національ-
ної економіки в цілому. Таке становище ство-
рює підґрунтя для окреслення перспективних 
напрямів співробітництва та активізації міжре-
гіональної діяльності.
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У статті подано характеристику міжнародних транспортних коридорів, проаналізовано сильні та слабкі 
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В статье дана характеристика международных транспортных коридоров, проанализированы сильные и 

слабые стороны транспортной системы государства. Выявлены проблемы использования транзитного по-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність питань статті зумов-
лена необхідністю проаналізувати ступінь 
використання транспортної мережі України на 
кордоні з Європейським Союзом. Як відомо, 
коефіцієнт транзитності України є самим висо-
ким в Європі. Водночас ефективність викорис-
тання транспортної інфраструктури України 
ще досить низька. Входження транспортних 
коридорів в європейську транспортну мережу 
суттєво збільшить обсяги перевезень через 
митну територію України. Особливо це важ-
ливо для прикордонних територій держави, 
які повною мірою повинні використати своє 
вигідне географічне положення. Однак вико-
ристання переваг нівелюється недостатнім 
рівнем використання транзитного потенціалу 
України, особливо в регіонах, що межують із 
країнами ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні проблеми транскор-
донного співробітництва привертають увагу 
багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. 
Проблеми і тенденції розвитку транскордон-
ного співробітництва, практика транскор-
донної співпраці регіоні України на кордоні з 

Європейським Союзом висвітлені у науко-
вих роботах М. Долишного, П. Бєлєнького,  
С. Писаренко, Н. Мікули, П. Луцишина, 
В. Пили, Д. Стеченка, Я. Жаліло, Т. Тере-
щенко, В. Будкіна, В. Кириченко. Незважаючи 
на значну кількість наукових праць відповідної 
проблематики, їх аналіз свідчить про необхід-
ність постійного аналізу та осмислення тран-
скордонного співробітництва з урахуванням 
налагодження ефективних форм взаємодії 
України з ЄС у довгостроковій перспективі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити транзит-
ний потенціал транскордонного регіону та 
розкрити роль транспортних коридорів у роз-
витку транскордонного співробітництва між 
Україною та ЄС.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Україна традиційно виступає важ-
ливим транзитним простором між потужними 
ринками Заходу та Сходу, що створює додат-
кові можливості для формування в транскор-
донних регіонах, сформованих на кордоні між 
Україною та ЄС, розгалуженої мережі міжна-
родних транзитних перевезень, що має стати 
додатковим чинником підвищення їхньої кон-
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курентоспроможності в умовах глобальної 
конкуренції.

Активізація зовнішньоекономічної діяль-
ності в межах вищезгаданих транскордонних 
регіонів значною мірою визначається рівнем 
розвитку ринку міжнародних транспортних 
перевезень, сформованого за участю Укра-
їни та сусідніх із нею країн ЄС, адже ефек-
тивне функціонування цього ринку забезпечує 
максимальну реалізацію транзитних пере-
ваг досліджуваних транскордонних регіонів, 
включаючи підвищення технологічного рівня 
їхньої інфраструктури та якості людського 
капіталу.

Багато вітчизняних і закордонних дослід-
ників поділяють точку зору, що чим більшою 
є щільність шляхів сполучення на терито-
рії держави, тим вищим виявляється рівень 
її економічного розвитку. Як приклад наво-
диться Франція, яка за площею майже одна-
кова з Україною, проте має у 14,5 разів більше 
транспортних шляхів, ніж наша держава, що 
напряму корелює з різницею в рівнях розви-
тку обох держав [1]. Саме тому розбудова 
транспортно-комунікаційної інфраструктури в 
межах транскордонних регіонів, сформованих 

на кордоні між Україною та ЄС, виступає не 
лише вагомим чинником активізації зовніш-
ньоекономічних зв’язків в їхніх межах, але й 
важливим засобом економічного розвитку 
прикордонних територій України та каталіза-
тором її європейської інтеграції [2].

У контексті функціонування європейської 
транспортної мережі транскордонні регіони, 
сформовані на кордоні між Україною та ЄС, 
залучені до інфраструктурного забезпечення 
трьох міжнародних транспортних коридорів: 
№ 3 «Берлін (Дрезден) – Вроцлав – Като-
віце – Краків – Львів – Київ»; № 5 «Трієст – 
Любляна – Будапешт – Братислава – Львів – 
Київ», а також міжнародного транспортного 
коридору «Гданськ – Одеса», або «Балтика – 
Чорне море» (рис. 1).

Меморандум про взаєморозуміння щодо 
пан’європейського транспортного коридору № 
3 було підписано у вересні 1996 р. міністрами 
транспорту України, Німеччини і Польщі. Про-
тяжність його основного ходу складає 1640 
км, у тому числі територією України: заліз-
нична колія – 694 км, автодорожнє покриття – 
611,7 км. Слід відзначити, що залізнична 
ділянка маршруту цього коридору є двоколій-

Рис. 1. Міжнародні автомобільні транспортні коридори,  
що проходять територією України
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ною, повністю електрифікованою та обладна-
ною пристроями автоблокування, що відпові-
дає сучасним європейським стандартам [2]. 

Ураховуючи розвиненість мережі європей-
ських транспортних комунікацій, деякі дже-
рела розглядають міжнародний транспортний 
коридор № 3 (рис. 2) із продовженням через 
німецький Аахен та бельгійський Льєж аж до 
Брюсселя [3], що робить його фактично тран-
сконтинентальним.

Окрім того, дієвість його впливу на розви-
ток зовнішньоекономічних зв’язків у польсько-
українському транскордонному регіоні підси-
люється тим, що на ділянці Краковець – Київ 
він суміщається з існуючою магістральною 
автомобільною дорогою М-10, а на ділянці 
Львів – Київ – з існуючою магістральною авто-
мобільною дорогою М-06 Київ – Чоп, а також 
із пан’європейським транспортним коридором 
№ 5, що з’єднує Київ та Львів із такими відо-
мими європейськими транзитними центрами, 
як Будапешт, Братислава, Загреб, Любляна, 
Сараєво, Трієст і Венеція (рис. 3).

Меморандум про взаєморозуміння щодо 
пан’європейського транспортного коридору № 

5 було підписано в грудні 1996 р. Його протяж-
ність становить 1 595 км, у тому числі тери-
торією України: залізнична ділянка – 266 км, 
автодорожня – 338,7 км (включаючи відгалу-
ження – 47,2 км). Головною проблемою функ-
ціонування цього транспортного коридору на 
території України для автомобільного та заліз-
ничного сполучення є подолання Карпатських 
гір. Особливо це стосується проходження 
залізничного транспорту, зокрема в одноко-
лійному Бескидському тунелі, який побудо-
вано ще в 1886 р., і на цей час його техніч-
ний стан вкрай незадовільний. За більшістю 
інших параметрів інфраструктура транспорт-
ного коридору № 5 відповідає загальноєвро-
пейським стандартам, його залізнична колія 
(крім вищезгаданого тунелю, який обмежує 
швидкість руху поїздів, пропускну та перевізну 
спроможність усього коридору і перешкоджає 
зростанню обсягів перевезень) [3] є двоколій-
ною, повністю електрифікованою та обладна-
ною пристроями автоблокування [4]. 

Перспективою розвитку пан’європейського 
транспортного коридору № 5 у контексті роз-
будови його інфраструктури та активізації 

Рис. 3. Міжнародний транспортний коридор № 5

Рис. 2. Міжнародний транспортний коридор № 3
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зовнішньоекономічних зв’язків у транскор-
донних регіонах, сформованих на кордоні 
між Україною та ЄС, є можливість його сполу-
чення на ділянці Львів – Рівне з міжнародним 
транспортним коридором «Гданськ – Одеса» 
(«Балтика – Чорне море»), що має протяж-
ність у межах України близько 900 км заліз-
ничного та 950 км автомобільного шляхів [5] 
і з’єднує чорноморський порт Одеса з балтій-
ським Гданськом, проходячи територією Укра-
їни через Шепетівку, Рівне, Ковель і Ягодин, 
а також Польщі – через Люблін і Варшаву з 
відгалуженням на Стальову Волю та Катовіце 
(рис. 4). 

Інфраструктурна розбудова цього кори-
дору значною мірою орієнтована на перспек-
тиву розвитку транзитного потенціалу України 
як центральної осі чорноморсько-балтійської 
дуги з її продовженням через Чорне море 
до Грузії, Азербайджану та азійських держав 
шляхом об’єднання з транспортним коридо-
ром «Європа – Кавказ – Азія» (TRACECA).

На координаційному засіданні TRACECA у 
Тбілісі в грудні 2001 р. були остаточно затвер-
джені погоджені з Європейським Союзом 
маршрути проходження цього транспортного 
коридору. На території України це маршрут 
Одеса/Іллічівськ – Вінниця – Ягодин – Гданськ, 
що відповідає національному коридору 
«Одеса – Гданськ» і дає можливість поєднати 
Чорне та Балтійське моря.

Коридор TRACECA являє собою сполу-
чення залізничних ліній і морських поромних 
залізничних переправ. Загальна довжина 
залізниць основного напрямку – 4745 км. Мор-
ські поромні переправи включають поромні 
комплекси Іллічівськ (Україна), Варна (Болга-
рія), Поті (Грузія) на Чорному морі та поромну 
переправу Баку (Азербайджан) – Туркмен-
баши (Туркменістан) на Каспійському морі. 
У рамках проекту створюються поромні пере-
прави в портах Констанца (Румунія) та Сам-
сун (Туреччина) [1].

Перспектива суміщення цього міжнародного 
транспортного коридору з пан’європейським 
транспортним коридором № 5, що може мати 
надзвичайно важливе значення для подаль-
шого розвитку транспортної інфраструктури 
в усіх транскордонних регіонах, сформова-
них на кордоні між Україною та ЄС, обумов-
люється Концепцією створення та функціо-
нування національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів в Україні. Ця концеп-
ція передбачає подальшу інтеграцію нашої 
держави в міжнародну транспортну систему 
шляхом доповнення нових напрямків міжна-
родних транспортних коридорів, зокрема про-
довження коридору № 5 на маршруті Львів – 
Рівне – Сарни – Мінськ [6]. Це означає, що на 
ділянці Львів – Рівне міжнародні транспортні 
коридори № 3 і № 5 суміщатимуться, створю-
ючи додаткові можливості для інтенсифікації 

Рис. 4. Міжнародний транспортний коридор «Гданськ–Одеса»
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транспортних комунікацій у межах українсько-
польського, українсько-словацького та україн-
сько-угорського транскордонних регіонів. 

Разом із тим слід відзначити, що для реалі-
зації всіх переваг, які дає функціонування між-
народних транспортних коридорів розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків у названих тран-
скордонних регіонах, потрібно вирішити низку 
проблем їх інфраструктурного забезпечення. 

Насамперед це стосується недостатньої 
швидкості проходження вантажів, низького 
рівня технічного розвитку транзитних цен-
трів, недоліків у їх роботі та у функціонуванні 
об’єктів транспортно-митної інфраструктури 
щодо якості технічного та комерційного обслу-
говування перевезень. Крім того, дослідники 
звертають увагу на низьку якість дорожнього 
покриття автомобільних доріг, незадовільну 
пропускну спроможність автомагістралей, 
недостатню кількість автошляхів із двома та 
трьома смугами руху. До того ж майже всі 
автомобільні магістралі, що проходять тери-
торією прикордонних областей Західної Укра-
їни, пролягають через населені пункти, що не 
відповідає вимогам міжнародних транспорт-
них коридорів. Це призводить до обмеження 
швидкості руху автомобільного транспорту. 
Суттєво відрізняються вітчизняні автодороги 
від західноєвропейських і низькою розвине-
ністю дорожньої інфраструктури, зокрема 
кількістю автомобільних стоянок і пунктів сер-
вісу, готелів і кемпінгів, пунктів зв’язку та хар-
чування [9]. 

Із розширенням Євросоюзу Україна набула 
нового статусу – статусу суміжної з Європей-
ським Союзом держави, статусу сусіда. Це 
відкриває для транскордонних регіонів, сфор-
мованих на кордоні між Україною та ЄС, нові 
стратегічні перспективи та можливості погли-
блення зовнішньоекономічних зв’язків. Тому 
головною умовою подальшого забезпечення 
узгодженої транспортної політики між Укра-
їною та сусідніми країнами ЄС є поєднання 
зусиль, спрямованих на оптимізацію роботи 
національних і міжнародних транспортних 
систем. Так, за ініціативою Єврокомісії було 
утворено Групу високого рівня (ГВР), яка на 
основі пропозицій країн-учасниць у листопаді 
2005 р. розробила карту основних маршрутів 
європейської транспортної мережі – мульти-
модальних осей, що поєднають країни – члени 
ЄС із новими країнами-сусідами та регіонами. 
Зокрема, визначено та затверджено п’ять прі-
оритетних напрямків європейських транспорт-
них осей: північна, центральна, південно-
східна, південно-західна та водні магістралі 

між європейськими портами. Через транскор-
донні регіони, до складу яких входять прикор-
донні території України та країн ЄС, проходить 
центральна вісь, у рамках якої визначено 
основні маршрути: Катовіце – Львів – Київ та 
Будапешт – Львів [1].

Проте недостатній рівень розвитку тран-
спортної інфраструктури залишається однією 
з тих проблем, які значно знижують ефектив-
ність використання транзитного потенціалу 
вищезгаданих транскордонних регіонів. Най-
більш «вузькими місцями» автодорожнього 
комплексу прикордонних територій України в 
частині міжнародних перевезень є:

– прогалини в інституційно-правовому 
забезпеченні функціонування дорожнього 
господарства з погляду міжнародних норма-
тивно-правових актів;

– поганий технічний стан автомобіль-
них доріг та їхня фактична невідповідність 
європейським технологічним стандартам (це 
ж стосується дорожніх мостових споруд та 
інших інженерних об’єктів);

– недостатній рівень модернізованості 
більшості пунктів пропуску через державний 
кордон, незначна кількість спільних пунктів 
пропуску в межах транскордонних регіонів;

– складність і тривалість процедур пере-
тину кордону, наявність корупції в контролю-
ючих службах, зокрема митних органах, Дер-
жавтоінспекції тощо;

– низька якість безпеки дорожнього руху, 
недостатній рівень розвитку дорожньо-сервіс-
них служб [8].

Слід також зазначити, що, незважаючи на 
пролягання територією транскордонних регіо-
нів, сформованих на кордоні між Україною та 
ЄС, низки міжнародних транспортних коридо-
рів, тут фактично відсутні огороджені швид-
кісні магістралі, які перетинаються з іншими 
дорогами у двох рівнях, маючи обмежену кіль-
кість в’їздів (особливо на території України). 
Це означає, що одним із першочергових прі-
оритетів удосконалення транспортної інфра-
структури прикордонних територій нашої дер-
жави має стати розбудова мережі внутрішніх 
автомагістралей за прикладом сусідніх країн 
ЄС, а також під’їзних шляхів до них [7; 8].

Крім того, згідно зі стандартами ЄС, навколо 
великих міст, уздовж кільцевих доріг, мають 
функціонувати автопорти та великі автосто-
янки, спроможні надавати автомобілістам 
широкий комплекс технічного обслуговування 
транспортних засобів, автозаправних станцій, 
відпочинку, харчування, забезпечення необ-
хідними товарами в дорогу тощо. 
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Висновки з цього дослідження. Для під-
вищення ефективності функціонування тран-
спортних систем транскордонних регіонів, 
сформованих за участю прикордонних облас-
тей України та держав ЄС, а також з огляду 
на перспективу зростання обсягів транзитних 
перевезень через їхню територію, необхідно 
створити розвинену мережу транспортно-логіс-
тичних центрів, що здійснюють найширший 
спектр логістичних, інформаційних та сервіс-
них послуг, пов’язаних з організацією переве-
зень вантажів. Система взаємопов’язаних 
транспортно-логістичних центрів при належній 

узгодженості роботи автомобільних перевізни-
ків, залізниці та інших видів транспорту дасть 
можливість оперативно й адекватно реагу-
вати на потреби споживачів та функціонуючих 
в європейській логістичній мережі ланцюгів 
постачань. Саме така направленість розвитку 
української мережі міжнародних транспортних 
коридорів буде сприяти залученню транзитних 
вантажів в Україну через транскордонні регі-
они, утворені спільно з країнами ЄС, а також 
стане ефективним чинником зростання україн-
ської економіки в контексті її європейської інте-
грації [9].
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Сучасний стан та перспективні напрями модернізації 
регіональної виробничої інфраструктури
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У статті визначено місце та цільову орієнтацію виробничої інфраструктури регіону. Обґрунтовано 
взаємозв’язок між якістю виробничої інфраструктури, розвитком регіонального господарського комплексу та 
прискоренням міжрегіонального співробітництва. Визначено основні проблеми нормального функціонування 
та подальшого розвитку виробничої інфраструктури регіонів. Для комплексного вирішення більшості з них за-
пропоновано застосування організаційної моделі модернізації виробничої інфраструктури.

Ключові слова: виробнича інфраструктура регіону, міжрегіональне співробітництво, промисловий комп-
лекс, проблеми розвитку, модель, модернізація, державно-приватне партнерство.

Гречаная С.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В статье определены место и целевая ориентация производственной инфраструктуры региона. Обосно-
вана взаимосвязь между качеством производственной инфраструктуры, развитием регионального хозяй-
ственного комплекса и ускорением межрегионального сотрудничества. Определены основные проблемы 
нормального функционирования и дальнейшего развития производственной инфраструктуры регионов. Для 
комплексного решения большинства из них предложено применение организационной модели модерниза-
ции производственной инфраструктуры.

Ключевые слова: производственная инфраструктура региона, межрегиональное сотрудничество, 
промышленный комплекс, проблемы развития, модель, модернизация, государственно-частное партнерство.

Hrechana S.I. MODERN STATE AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF REGIONAL INDUSTRIAL 
INFRASTRUCTURE

In the article the place and target orientation of region’s production infrastructure are defined. Relationship 
between the quality of industrial infrastructure, development of regional economy and accelerating of interregional 
cooperation are justified. Relationship between the quality of industrial infrastructure, development of regional 
economy and accelerating of interregional cooperation are justified. The basic problems of normal functioning 
and further development of regional infrastructure complexes are marked. For a comprehensive solution of these 
problems it was proposed the usage of organizational model of production infrastructure modernization.

Keywords: production infrastructure of region, interregional cooperation, industrial complex, problems of 
development, model, modernization, public-private partnership.

Постановка проблеми. Адекватне функ-
ціонування різноманітних суб’єктів регіональ-
ної економіки, а також національного і світо-
вих відтворювальних процесів ґрунтується 
на наявності відповідної системи галузей, які 
б певною мірою забезпечували їхню життєді-
яльність. Ці явища в наукових дослідженнях 
тісно пов’язують з поняттям «інфраструк-
тура», яка складається з багатьох елементів 
та постійно модифікує.

Інфраструктура, а особливо виробнича 
її складова, відіграє ключову роль у розви-
тку економіки, оскільки напряму впливає на 
стан продуктивних сил і територіальний поділ 
праці, а також на функціонування господарю-

ючих суб’єктів через участь її послуг у ство-
ренні споживної вартості продуктів. Розвиток 
виробничої інфраструктури залежить від спе-
цифіки галузевої структури кожного регіону та 
здійснюється у відповідності до її змін. Тому 
виявлення впливу інфраструктури, особливо 
виробничої, на підвищення ефективності не 
тільки промислового комплексу регіону та 
рівня життя населення, а й міжрегіонального 
співробітництва є актуальною проблемою, 
яка вимагає не тільки глибоких досліджень її 
поточного стану, а й обумовлює визначення 
напрямів можливостей її модернізації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням визначення сутності та скла-
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дових елементів інфраструктури присвячені 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 
учених, а саме П. Бєлєнького, І. Бєлявського, 
З. Герасимчук, В. Красовського, І. Маєргойза, 
С. Носової, А. Пізенті, П. Розенштейна-Родана 
(один з перших ввів термін «інфраструктура»), 
В. Стаханова, В. Федько, В. Ходаківської та ін. 
За цими питаннями відсутній єдиний погляд на 
сутність поняття, хоча серед елементів майже 
всі науковці виділяють таку обов’язкову скла-
дову, як виробнича інфраструктура.

За цим напрямом останніми роками так 
само проводилася значна кількість дослі-
джень. Питанням сутності виробничої інфра-
структури та її розвитку в різних галузях госпо-
дарювання присвятили свої праці такі вчені, як 
І.А. Бєлов, О.Г. Загній, Н.В. Іванова, В.М. Кар-
пов, О.І. Никифорук, Б.З. Піріашвілі, В.І. Пила, 
А.В. Рибчук, І.В. Сідоренко, І.К. Чукаєва та 
ін. У більшості досліджень вищезазначених 
науковців переважає галузевий підхід, пошук 
взаємозалежності між станом виробничої інф-
раструктури та результатами основного вироб-
ництва тощо. Робіт, в яких би взаємопов’язано 
розв’язувались питання розвитку виробничої 
інфраструктури та активізації міжрегіональ-
ного співробітництва, недостатньо. Це під-
тверджує актуальність обраної тематики та 
зумовило вибір напряму дослідження.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у визначенні ключових проблем, що 
визначають погіршення стану виробничої інф-
раструктури регіонів, та розробці пропозиції 
щодо її модернізації задля активізації міжре-
гіонального співробітництва.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективність розвитку економіки 
регіону напряму залежить від формування 
розвинутої системи виробничої інфраструк-
тури. Вона створюється для надання вироб-
ничих послуг та забезпечення матеріального 
обігу в національній і регіональній економіці, 
а також слугує виразу інтересів матеріального 
виробництва та промисловості, стимулюючи 
чи де стимулюючи розвиток відповідних тери-
торій.

Стан виробничої інфраструктури визнача-
ється розвиненістю регіону, і, навпаки, саме 
ця залежність є головним чинником припливу 
капіталовкладень до основних виробничих та 
соціальних об’єктів на даній території, у т.ч. в 
інфраструктуру, хоча між напрямами інвесту-
вання є різниця. «На відміну від інвестицій у 
галузі промислового виробництва, інвестиції 
в розвиток інфраструктури мають загально-
господарське значення, оскільки створення 

інфраструктурних об'єктів приносить більший 
народногосподарський ефект, ніж витрати на 
їх формування. Всебічний розвиток виробни-
чої інфраструктури сприяє прискоренню обо-
роту матеріальних ресурсів, зниженню витрат 
сировини тощо» [1, с. 10]. Це мультиплікує 
активізацію підприємницької активності та, 
відповідно, стимулює створення нових між-
регіональних зв’язків та укріплення уже існу-
ючих.

Враховуючи взаємообумовленість цих про-
цесів необхідно застосувати комплексний 
підхід до визначення напрямів модернізації 
виробничої інфраструктури з метою розвитку 
міжрегіонального співробітництва, виходячи з 
наявних проблем першого та перспектив змін 
другого при їх вирішенні. Це передбачає, у 
першу чергу, виявлення передумов кількісних 
та якісних трансформацій інфраструктури.

На основі аналізу сучасного стану розвитку 
регіонів України [2-5] та систематизації науко-
вих джерел [6-14] було визначено проблеми 
та загрози для нормального функціонування 
виробничої інфраструктури регіонів, основні з 
яких представлено на рисунку 1.

Проведений аналіз стану розвитку вироб-
ничої інфраструктури показав, що протягом 
усього часу існування українська держава від-
чуває дефіцит якісних її об’єктів. Тобто сфор-
мована раніше інфраструктура не в змозі 
вирішувати поставлені перед нею завдання 
щодо зростання виробництва в регіонах 
чи його безперебійного функціонування за 
всіма напрямами. Неузгодженість дій окре-
мих інституцій та суб’єктів виробничої інфра-
структури створює додаткові перепони транс-
формації комплексу та активізації за рахунок 
цього міжрегіонального співробітництва. Тому 
основні напрями модернізації не можуть бути 
впроваджені без урахування принципу комп-
лексності. Необхідно знайти оптимальний 
варіант взаємодії, що дає змогу взаємоузго-
дити потреби економік окремих регіонів та 
трансформаційних можливостей і напрямів 
розвитку інфраструктурних галузей на основі 
міжгалузевого та міжрегіонального підходу до 
формування регіональних стратегій розвитку 
і планів (програм) з їх реалізації, у т.ч. з вирі-
шенням питань недостатнього фінансування 
та неефективного використання виділених 
коштів.

Відповідно до Порядку розроблення регіо-
нальних стратегій розвитку та для вирішення 
поставлених задач пропонується такий комп-
лекс заходів, який оформлено у вигляді орга-
нізаційної моделі модернізації виробничої інф-
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раструктури (рис. 2). В її межах на першому 
етапі (на рисунку визначено за допомогою 
 ) за запитом Міністерства інфраструктури 
України (МІУ) Обласні державні адміністрації 
(ОДА) починають роботу зі збору інформації 
від економічних суб’єктів регіону щодо пропо-
зицій з розвитку виробничої інфраструктури 
даної території. Пропонується доручити орга-
нізацію такого процесу Агенції регіонального 
розвитку, яка в межах своїх повноважень та 
зацікавленості, якнайкраще зможе провести 
таке опитування та виділити головні проекти, 
реалізація яких принесе найбільшу суспільну 
користь. Зібрана таким чином інформація від 
суб’єктів господарювання, Торговельно-про-
мислової палати, місцевих органів влади, гро-
мадських організацій передається до ОДА, 
яка виконує остаточне оформлення пропози-
цій до МІУ.

Паралельно із цим аналогічна робота про-
водиться серед підвідомчих установ МІУ. 

Метою отримання пропозицій від майбут-
ніх учасників таких проектів є формування 
інформації не тільки про потреби, а й про 
наявні і передбачувані можливості транс-
формацій.

На другому етапі починається робота 
фахівців Міністерства інфраструктури з фор-
мування проектів програм за представленими 
даними, окремо за кожним регіоном та по кра-
їні в цілому (дії визначено  ). Перше набли-
ження проекту передається на узгодження з 
відповідними ОДА, внесення виправлень та 
визначення остаточного переліку заходів, за 
якими буде відбуватися програмування ( ).

На наступному етапі має бути вирішена 
найскладніша проблема реформування інф-
раструктурного комплексу – пошук джерел 
фінансування. Функціональне навантаження 
інституцій та інших суб’єктів на ньому різне, 
хоча всі дії означені в моделі однаковими стріл-
ками ( ). 

Рис. 1. Основні проблеми розвитку виробничої інфраструктури регіонів

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незадовільний стан виробничої інфраструктури по всіх регіонах України 

Диспропорції сучасного стану виробничої інфраструктури 

Розбалансованість напрямів розвитку галузей інфраструктурного комплексу між 
собою, а також з тенденціями міжрегіонального розвитку економіки 

Відсутність налагодженого процесу аналізу (моніторингу) стану виробничої 
інфраструктури  

Незадовільна якість організаційно-інституційного управління виробничою 
інфраструктурою 

Несистемне законодавче регулювання розвитку виробничої інфраструктури регіону 

Відсутність інноваційної складової в планах трансформації інфраструктурного 
комплексу 

Недостатнє фінансування розвитку виробничої інфраструктури 

Неефективне використання фінансових коштів для модернізації виробничої 
інфраструктури 

Високий рівень трансакційних витрат у процесі здійснення виробничої діяльності 

П
РО

БЛ
ЕМ

И
 Р

О
ЗВ

И
ТК

У
 В

И
РО

БН
И

ЧО
Ї І

Н
Ф

РА
С

ТР
У

К
ТУ

РИ
 Р

ЕГ
ІО

Н
ІВ

 



395

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Недостатність бюджетного фінансування 
інвестицій в інфраструктуру може бути част-
ково компенсована запровадженням програм 
державно-приватного партнерства (далі – 
ДПП). Україна, за дослідженнями І.К. Чукаєвої 
[13], має достатньо високий потенціал вико-
ристання різноманітних форм і моделей ДПП 
для процесів модернізації виробничої інфра-
структури, але практика його впровадження 
перебуває у стадії становлення. За період 
1992–2011 років за ДПП було реалізовано 
25 інфраструктурних проекти на суму майже 
12 млрд дол. США.

В Україні підтримкою програм державно-
приватного партнерства займається значна 
кількість громадських об’єднань та недержав-
них фондів, наприклад Асоціація міст України, 
USAID, Фонд Східна Європа тощо. У 2015 році 
прийнято зміни до Законів «Про державно-
приватне партнерство» [14] та «Про концесії» 
[15] щодо зняття регуляторних бар’єрів для 
розвитку державно-приватного партнерства 
та стимулювання інших механізмів залучення 
інвестиційних капіталовкладень в Україні. 
Тому застосування цього механізму дасть 
змогу залучити додаткові інвестиційні ресурси 
для реалізації Програми розвитку виробничої 
інфраструктури.

Після визначення можливих обсягів фінан-
сування Програм формується їхній остаточ-

ний склад. Після завершення процедур їх офі-
ційного затвердження починається процес їх 
реалізації, у перебіг якого, так само, необхідно 
внести зміни. У першу чергу це стосується 
процесу відбору проектів. Вище було зазна-
чено відсутність чітких критеріїв їх відбору, 
які мають бути детально прописаними (як, 
наприклад, при держзакупівлях за системою 
Prozorro). Окрім того, передбачено участь у 
складі конкурсної комісії представників ОДА 
відповідних регіонів (дії визначено  ).

Проведення моніторингу виконання Про-
грам має відбуватися за системою показни-
ків, які, так само, комплексно мають визна-
чатися Міністерством інфраструктури України 
та оприлюднюватися на сайті. Прозорість 
інформації стане тим запобіжним чинником, 
що допоможе у підвищенні контролю за ефек-
тивністю використання коштів.

Кінцевим результатом даної моделі є роз-
робка Програми розвитку виробничої інф-
раструктури регіонів. Її застосування дасть 
змогу вирішити такі завдання:

– узгодити Регіональні стратегії розвитку 
та заходи щодо розвитку виробничої інфра-
структури регіонів та країни;

– забезпечити активну роль державного 
регулювання у трансформаціях виробничої 
інфраструктури регіонального та національ-
ного рівнів;

  – збір, систематизація та формування пропозицій для складання програми;   – формування проекту 
програми, внесення виправлень (узгоджених коригувань) до проекту, визначення остаточного переліку заходів та 
джерел фінансування;   – узгодження остаточного варіанту проекту програми;   – пошук та залучення 
інвесторів, закладення асигнувань в бюджет;   – спільна участь у відборі проектів 

Рис. 2. Організаційна модель модернізації регіональної виробничої інфраструктури 
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– забезпечити принцип децентралізації 
щодо вирішення пріоритетних напрямів роз-
витку інфраструктури;

– пошук найефективніших інфраструктур-
них проектів щодо модернізації виробничої 
інфраструктури;

– при виборі проектів оцінити привабли-
вість варіантів використання послуг виробни-
чої інфраструктури регіону чи більш дешевих 
і доступних послуг міжрегіонального інфра-
структурного комплексу;

– врахувати при плануванні розвитку інф-
раструктури регіону найважливіших складо-
вих: ресурсної, організаційної та інноваційної;

– забезпечити ефективний контроль за 
виконанням прийнятих програм та відповідне 
реагування на виявлені факти відхилень чи 
зловживань. 

Як складова Стратегії регіонального роз-
витку ця Програма закладає нові підходи до 
трансформації інфраструктури, враховуючи 
міжгалузевий та міжрегіональний підходи. 
Її наявність дозволить сформувати єдине 
бачення щодо реформування всіх галузей 
виробничої інфраструктури як єдиного комп-
лексу, зібравши разом всі проекти та джерела 
фінансування. Окрім того, вона дозволяє 
врахувати інтереси замовників і користувачів 
виробничою інфраструктурою регіону (тери-
торіальні громади) та виконавців (підвідомчі 
організації та державні підприємства МІУ).

Висновки з цього дослідження. Осно-
воположним задавданням виробничої інфра-
структури регіону є формування тісних еконо-
мічних зв’язків між підприємствами, з метою 
їх інтеграції до його єдиної територіальної 
виробничої системи задля зростання рівня 
життя населення. Однак, незважаючи на про-
відну роль виробничої інфраструктури щодо 
виробництва, в Україні її розвитку за всі роки 
незалежності приділялася незначна увага, що 
призвело до виникнення низки проблем.

Для комплексного вирішення завдання роз-
роблено організаційну модель модернізації 
виробничої інфраструктури, яка через меха-
нізм розробки та реалізації Програми розвитку 
виробничої інфраструктури регіонів закладає 
нові підходи до трансформації інфраструк-
тури, враховуючи міжгалузевий та міжрегіо-
нальний підходи, формуючи єдине бачення 
щодо реформування всіх галузей виробни-
чої інфраструктури як єдиного комплексу, 
дозволяючи врахувати інтереси її замовників, 
користувачів та виконавців.

Її впровадження дасть змогу регіональним 
та національній економіці в результаті транс-
формації отримати розвинуту інфраструктуру, 
що забезпечить відтворення якісних транспорт-
них, логістичних, будівельних та інформацій-
них послуг, а також вирішити набагато більше 
проблем соціально-економічного розвитку, 
стимулюючи міжрегіональне співробітництво.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Ферару Г.С. Методические подходы к оценке эффективности функционирования производственной 

инфраструктуры региона в контексте разработки стратеги ее развития / Г.С. Ферару, А.С. Долгов // Региональ-
ная экономика: теория и практика. – 2014. – № 17(344) – С. 9-15.

2. Отчет о конкурентоспособности регионов Украины 2013: навстречу экономическому росту и процвета-
нию [Електронний ресурс] / Фонд «Ефективне управління». – Режим доступу : http://competitiveukraine.org.ua/ 
uploadfiles/ckfinder/files/reports/2013/FEG_report_2013_body_rus.pdf.

3. Статистичний збірник «Регіони України за 2014 рік» / за ред. І.М. Жук. – К. : Державна служба статис-
тики України, 2015. – Ч. 2. – 681 с.

4. Бєлов М.А. Управління виробничою інфраструктурою : навч. посіб. / М.А. Бєлов, О.В. Антонець. – К. : 
КНЕУ, 1997. – 208 с.

5. Веремчук А. Проблеми державного управління виробничою інфраструктурою та шляхи їх вирішення /  
А. Веремчук // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за 
заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 37. –  
С. 436-442.

6. Жаворонков В.О. Теоретичні засади діагностики транспортної інфраструктури регіону: інституціо-
нальний підхід / В.О. Жаворонков // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 
2013. – Вип. 1(2). – С. 28-32.

7. Засади модернізації виробничої інфраструктури України : колект. монографія / І.К. Чукаєва, Б.З. Пірі-
ашвілі, Б.П. Чиркін, О.І. Никифорук, В.М. Карпов; ред.: Б.З. Піріашвілі, О.І. Никифорук; НАН України, Ін-т еко-
номіки та прогнозування. – Київ, 2014. – 275 c.



397

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

8. Чукаєва І.К. Виробнича інфраструктура: сутність та проблеми її розвитку / І.К. Чукаєва, В.П. Овчинни-
кова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4(143). – С. 98-101.

9. Загній О.Г. Пріоритетні напрями модернізації виробничої інфраструктури / О.Г. Загній // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10(149). – С. 24-28.

10. Дейнеко Л.В. Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери /  
Л.В. Дейнеко, Т.В. Стройко // Економіка та прогнозування. – 2012. – № 4. – С. 73-81.

11. Ахромкін Є.М. Диспропорції у промисловому розвитку регіону : монографія / Ахромкін Є.М., Куд- 
ріна О.Ю., Тарабановська С.В., Хмельницька О.І. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 180 с.

12. Біла С.І. Вплив глобалізації на формування диспропорцій регіонального розвитку в Україні / С.І. Біла // 
Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 1(18). – С. 13-20.

13. Чукаєва І.К. Роль державно-приватного партнерства в модернізації виробничої інфраструктури /  
І.К. Чукаєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6(145). – С. 3-7.

14. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

15. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 № 997-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997-14.



398

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 658:674.009.12(477.87)

Оцінка розвитку аграрного сектору  
Закарпатської області в умовах ризиків
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У статті розглянуто особливості національної аграрної політики. Проаналізовано сучасний стан розвитку 
агропромислового сектору Закарпатської області, обґрунтовано актуальність розвитку сільського господар-
ства для підвищення соціально-економічного розвитку сільських територій та необхідність залучення прямих 
іноземних інвестицій для сталого розвитку аграрного сектору області.

Ключові слова: регіон, аграрний сектор, аграрна політика, економічний розвиток, інвестиції, ризики. 

Демьян Я.Ю. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
РИСКОВ

В статье рассмотрены особенности национальной аграрной политики. Проанализировано современное 
состояние развития агропромышленного сектора Закарпатской области, обоснованы актуальность развития 
сельского хозяйства для повышения социально-экономического развития сельских территорий и необходи-
мость привлечения прямых иностранных инвестиций для устойчивого развития аграрного сектора области.

Ключевые слова: регион, аграрный сектор, аграрная политика, экономическое развитие, инвестиции, риски.

Demian Ya.Yu. EVALUATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR TRANSCARPATHIAN REGION UNDER RISK
The article describes the features of the national agricultural policy. The current state of development of the 

agricultural sector of the Transcarpathian region, the urgency of agricultural development to improve the socio-
economic development of rural areas and the need to attract foreign direct investment for sustainable development 
of the agricultural sector of the region.

Keywords: region, the agricultural sector, agricultural policy, economic development, investment risks.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Від розвитку аграрного сектору 
залежить нормальне функціонування всього 
господарства країни і добробут людей. 
В умовах ризиків аграрний сектор економіки 
характеризується досить специфічними від-
носинами, тому що вони виникають із при-
воду привласнення й використання землі як 
основного фактору виробництва, що, своєю 
чергою, і відрізняє аграрний сектор від секто-
рів економіки.

Найголовнішою відмінністю ведення агро-
промислового виробництва на Закарпатті є 
домінування сільського населення у загаль-
ній чисельності населення області, яке, за 
даними Державної служби статистики України 
[1], становить 63% (31,9% по Україні); транс-
формування земель до приватного сектора, 
внаслідок чого площі землекористування цієї 
категорії виробників зросли у декілька разів; 
обмеженість земель сільськогосподарського 
призначення. Область залишається найменш 
забезпеченою земельними ресурсами сіль-
ськогосподарського призначення і в розра-
хунку на одного жителя припадає 0,32 га сіль-
госпугідь.

В умовах перебудови регіональної еконо-
міки гострою проблемою є недостатній роз-
виток аграрного сектору та потреба у вели-
ких іноземних інвестиціях для сільського 
господарства. При залученні прямих інозем-
них інвестицій можливі розв’язання завдань 
структурної трансформації, розвиток імпор-
тозамінних виробництв і поступове нарощу-
вання експортного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням об’єктивної оцінки стану аграрного 
сектора України та визначенням основних 
напрямів його подальшого розвитку приділена 
значна увага в роботах багатьох вітчизняних 
дослідників. Так, різні аспекти порушеної про-
блеми висвітлюються в роботах таких провід-
них учених, як В.М. Алексійчук, В.Г. Андрійчук, 
О.В. Боднар, О.Г. Булавка, Ю.П. Воскобійник, 
О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко, Г.В. Спаський, 
М.І. Стегней та ін. Водночас проблема визна-
чення ключових напрямів подальшого розви-
тку аграрного сектора потребує поглибленого 
вивчення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аграрний сектор економіки України 
є системоутворюючою складовою частиною 

© Дем’ян Я.Ю.
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національної економіки, яка формує основні 
засади збереження суверенності держави, 
соціально-економічної основи розвитку сіль-
ських територій. За рівнем розвитку сільського 
господарства регіони України неоднорідні. 
У 2011 р. найменший показник валової про-
дукції сільського господарства спостерігався в 
Закарпатській області (4 045 млн. грн.), най-
більший – у Вінницькій області (15 065 млн. 
грн.), що майже в 3,7 рази більше. У 2012 р. 
найменший показник валової продукції сіль-
ського господарства так і залишився в Закар-
патській області (4 207 млн. грн.), а найбіль-
ший – у Київській (14 791 млн. грн.), інтервал 
розмаху зменшився до 3,5 разів. У 2013 р. 
ситуація в Закарпатській області не покра-
щилася. Переважна більшість регіонів виро-
бляють сільгосппродукцію в діапазоні від 
6 900 млн. грн. до 9 600 млн. грн. [2]. Тобто 
Закарпатська область має найменший показ-
ник валової продукції сільського господарства 
серед регіонів України. 

За даними Державної служби статистики 
України [1], у Закарпатській області порівняно 
із середніми показниками по країні та серед-
німи показниками інших областей природно-
економічної зони (Лісостеп), ситуація складна: 
прибутки нa 100 гa ciльcькoгocпoдapcьких 
yгiдь – 12,3 тис. грн. (у середньому по Укра-
їні – 56,2, по Лісостепу – 60,2 тис. грн.), у 
рослинництві – 17,3 тис. грн. (у середньому 
по Україні – 50,6 тис. грн, по Лісостепу – 
52,7 тис. грн.), тваринництво збиткове – 
-5 (у середньому по Україні – 5,6 тис. грн., по 
Лісостепу – 7,4 тис. грн.). Рівень рентабель-
ності сільського господарства у Закарпатській 
області – 6,7% (у середньому по Україні – 
22,6%, по Лісостепу – 19,3%), у рослинни-
цтві – 5,7% (у середньому по Україні – 26,1%, 
по Лісостепу – 22,5%), тваринництво збит-
кове – – 2,8% (у середньому по Україні – 9,4%, 
по Лісостепу – 11,3%).

Агропромисловий комплекс України, 
зокрема сільське господарство, функціонують 

у незавершеному та малокерованому ринко-
вому середовищі, за невідповідного матері-
ально-технічного постачання, зі значними про-
блемами фінансово-кредитного забезпечення 
та в умовах виникнення непередбачуваних 
ризиків. Невідкладним є вирішення проблем 
функціонування аграрного ринку продоволь-
ства, повне підпорядкування його вимогам 
Світової організації торгівлі та інтеграції його 
у світове господарство [3]. 

У Закарпатській області низька землезабез-
печеність: на одного жителя припадає 0,36 га 
сільськогосподарських угідь, у тому числі 
0,15 га ріллі, що, відповідно, у 2,4 та 4,3 рази 
менше, ніж у середньому по країні. У користу-
ванні всіх категорій господарств області зна-
ходиться 452,0 тис. га сіножатей та пасовищ. 
Область має 13,8 тис. га плодоягідних наса-
джень, садів – 13,0 тис. га, виноградників – 
4,7 тис. га. Сільське господарство поряд із 
промисловістю займає провідне місце в еко-
номіці області, у ньому створюється близько 
14% валового регіонального продукту, водно-
час тут у декілька разів менше, ніж у промис-
ловості, зосереджено основних фондів. На 
сільськогосподарських підприємствах зайнято 
3,3% працюючих, в особистих підсобних гос-
подарствах – третина економічно активного 
населення. Область виробляє 2,1% валової 
продукції сільського господарства України [1]. 

В аграрному секторі здійснено перероз-
поділ власності на землю і майна на користь 
селянських особистих господарств, де виро-
бляється більше від 96% валової продукції 
сільського господарства.

В умовах ризиків потрібно приділити увагу 
розвитку фермерських господарств, яких у 
Закарпатській області нараховується 1 644. 
Держава повинна запровадити заходи, які б 
сприяли збільшенню кількості господарств 
такого типу. 

Динаміка темпів виробництва валової про-
дукції сільського господарства Закарпатської 
області показана в табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка темпів виробництва валової продукції сільського господарства 

Закарпатської області (%, 1990 р.=100)
Показники 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2011 2013

Особисті підсобні 
господарства 132,7 145,8 149,0 152,1 148,7 150,1 154,3 155,9

Сільськогосподарські 
підприємства 10,6 12,8 13,0 14,2 9,4 11,5 12,10 9,7

Всі категорії господарств 77,8 77,8 88,3 90,1 89,0 90,7 96,7 97,1
Джерело: статистичний щорічник Закарпатської області за 2000–2013 рр. /  
Головне управління статистики в Закарпатській області. – Ужгород, 2014 р. 
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Збільшення виробництва валової про-
дукції сільського господарства відбувається 
переважно за рахунок особистих селянських 
господарств, що обумовлено відсутністю дер-
жавної підтримки, недостатньою інфраструк-
турою аграрного ринку, низьким рівнем забез-
печеності основними засобами.

У структурі сільськогосподарського вироб-
ництва тваринництво складає 52,9%, рос-
линництво – 47,1%. Головними видами сіль-
ськогосподарської продукції є картопля, 
фрукти, ягоди, виноград, овочі (ранні і над-
ранні), у виробництві яких область забезпечує 
себе повністю. Із технічних культур – тютюн. 
У Закарпатті – добре розвинуті садівництво та 
виноградарство. 

Серед галузей тваринництва провідними 
є м’ясне скотарство, свинарство, вівчарство, 
птахівництво. Протягом 2005 – 2013 рр. відбу-
валося скорочення поголів’я худоби і птиці по 
всіх категоріях господарств, проте переважно 
за рахунок сільськогосподарських підпри-
ємств, а в господарствах населення ці показ-
ники значно зросли навіть порівняно з 1990 р. 

У 2013 р. поголів’я ВРХ у всіх категоріях 
господарств зменшилося порівняно з 1990 р. 
у 2,5 рази, у тому числі в сільськогосподар-
ських підприємствах – у 47,6 рази, поголів’я 
корів – на 38,1%, або в 26,9 разів, свиней – на 
20,0%, або в 2,4 рази, овець та кіз – у 2,0 та у 
10,8 рази відповідно. 

В Україні майбутнє сільського господар-
ства – за розвитком органічного землероб-
ства [4]. На території України розташовано 
до 8 млн. га екологічно чистих чорнозем-
них земель, доступна сільськогосподарська 
робоча сила, низький рівень використання 
пестицидів і хімічних добрив.

Більшість українських органічних госпо-
дарств розташовані в Одеській, Херсон-
ській, Полтавській та Вінницькій областях. 
Площі українських сертифікованих орга-
нічних господарств, як і в більшості країн 
Європи, коливаються за своїми розмірами 
від кількох гектарів до десятків тисяч гек-

тарів ріллі. За останні роки спостерігається 
тенденція наповнення внутрішнього ринку 
вітчизняною органічною продукцією за раху-
нок налагодження власної переробки орга-
нічної сировини. Зокрема, це крупи, соки, 
сиропи, повидло, сухофрукти, мед, м’ясні та 
молочні вироби [5–7].

Для Закарпатської області розвиток орга-
нічного землеробства повинен стати прі-
оритетним завданням розвитку аграрного 
виробництва на найближчі роки. Підтримку 
та розвиток аграрного сектору області в кри-
зових умовах можна забезпечити шляхом 
диверсифікації доходів у сільській місцевості, 
поліпшення якості аграрної продукції та її 
маркетингу, дотримання базових стандартів 
захисту навколишнього природного серед-
овища, навчання новим технологіям.

Доцільно погодитися з думкою науков-
ців, які стверджують, що в умовах виник-
нення непередбачуваних ризиків вироб-
ничо-економічний, інноваційний, трудовий, 
природно-ресурсний потенціали розвитку 
Закарпатської області не відтворюються на 
необхідному кількісному та якісному рівні, що 
потребує збільшення обсягів відтворюваль-
них інвестицій як основного чинника розвитку 
області [8; 9].

Висновки. Отже, на тлі поліпшення деяких 
економічних показників у цілому стан аграр-
ного сектору в Закарпатській області кризо-
вий, тому основними завданнями аграрної 
політики регіону є завершення реформування 
в аграрному секторі. 

Значну роль повинна відігравати іннова-
ційна діяльність, пріоритетним напрямом 
розвитку якої є впровадження найбільш пер-
спективних агротехнологій та на цій основі 
підвищення продуктивності виробництва.

Україна повинна розвивати виробничі 
потужності сільського господарства, щоб у 
найближчі декілька років вітчизняна сільсько-
господарська продукція могла вийти на світо-
вий ринок і конкурувати з продукцією інозем-
них виробників.
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У статті розглянуто сучасні проблеми розвитку сфери життєзабезпечення міських агломерацій. Узагаль-
нено технологічні та організаційно-економічні особливості підприємств цієї сфери. Проаналізовано джерела 
фінансування проектів розвитку комунальної інфраструктури в міських агломераціях. При цьому враховано 
умови реформування системи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні. Розроблено 
пропозиції, які забезпечать прийняття інноваційно-інвестиційних рішень для розвитку сфери життєзабезпе-
чення в міських агломераціях.

Ключові слова: сфера життєзабезпечення, міські агломерації, розвиток, інновації, інвестиції. 

Мельникова М.В., Градобоева Е.С. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЯХ: ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

В статье рассмотрены современные проблемы развития сферы жизнеобеспечения городских агломера-
ций. Обобщены технологические и организационно-экономические особенности предприятий этой сферы. 
Проанализированы источники финансирования проектов развития коммунальной инфраструктуры в город-
ских агломерациях. При этом учтены условия реформирования системы местного самоуправления и де-
централизации власти в Украине. Разработаны предложения, которые обеспечат принятие инновационно-
инвестиционных решений для развития сферы жизнеобеспечения в городских агломерациях. 

Ключевые слова: сфера жизнеобеспечения, городские агломерации, развитие, инновации, инвестиции.

Мelnykova M.V., Gradoboieva Ye.S. DEVELOPMENT SPHERE OF LIFE SUPPORT IN URBAN 
AGGLOMERATIONS: INNOVATION AND INVESTMENT ASPECTS

The article deals with modern problems of development of the sphere of life support urban agglomerations. 
Technological, organizational and economic features enterprises of this sector were summarized. Sources of 
financing of municipal infrastructure projects in urban agglomerations were analyzed. The analysis takes into account 
the conditions of reforming the system of local government and the decentralization of power in Ukraine. Proposals 
have been developed that will ensure the adoption of innovation and investment decisions for the development of 
the sphere of life support in the urban agglomerations.

Keywords: the sphere of life support, urban agglomerations, development, innovations, investments.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сфера життєзабезпечення має 
серйозний вплив на функціонування та жит-
тєдіяльність великих міст і агломерацій. Під-
приємствами зазначеної сфери надаються 
послуги, пов’язані із функціонуванням жит-
лового об’єкту, розвитком інфраструктури 
та благоустроєм території проживання, 
задоволенням побутових потреб населення. 
Забезпечення якості надання зазначених 
послуг багато в чому залежить від упрова-
дження технічних, технологічних, організа-
ційних інновацій шляхом реалізації відповід-
них проектів та залучення інвестицій для їх 
фінансування. 

Отже, дослідження проблем запровадження 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку під-
приємств сфери життєзабезпечення та стиму-
лювання їх інноваційної, інвестиційної і енергоз-
берігаючої активності є особливо актуальним. 
Це обумовлено як практично вичерпаним потен-
ціалом екстенсивного розвитку, так і необхід-
ністю вирішення завдань державної політики 
щодо розвитку інноваційної інфраструктури 
міст, упровадження і використання енергоефек-
тивного та ресурсозберігаючого обладнання в 
діяльності підприємств сфери життєзабезпе-
чення, як задекларовано у Державній страте-
гії регіонального розвитку на період до 2020 р. 
(далі – Державна стратегія) [1].
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Як свідчить аналіз існуючого доробку 
із досліджуваної проблематики, найбільшу 
увагу науковцями приділено процесу фор-
мування та розвитку міських агломерацій, їх 
ресурсному потенціалу, можливостям міжму-
ніципального співробітництва [2–6], аналізу 
закономірностей забезпечення ефективного 
управління витратами та оцінці можливос-
тей упровадження механізмів фінансового 
менеджменту на підприємствах житлово-
комунальної сфери, обґрунтуванню спосо-
бів активізації їх інноваційно-інвестиційного 
розвитку та підвищення інвестиційної при-
вабливості окремих галузей сфери життє-
забезпечення [7–12]. Попри жвавий дослід-
ницький інтерес до проблематики розвитку 
економіки міських агломерацій, функціону-
вання й розвитку сфери життєзабезпечення, 
низка питань залишається й досі недостат-
ньо дослідженою. Зокрема, це стосується 
перспектив інноваційно-інвестиційного роз-
витку підприємств сфери життєзабезпечення 
в рамках міських агломерацій з урахуванням 
розширення повноважень місцевого само-
врядування та децентралізації влади в Укра-
їні, що підкреслює актуальність і своєчас-
ність дослідження та визначає його мету.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
пропозицій щодо впровадження інновацій та 
залучення інвестицій у розвиток сфери життє-
забезпечення міських агломерацій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як зазначено у Державній стратегії, 
процес формування та реалізації державної 
політики регіонального розвитку має базу-
ватися на засадах формування механізму 
деконцентрації та децентралізації державних 
повноважень [1]. При цьому відзначається, 
що концентрація економічної активності в 
містах України потребує від органів місцевого 
самоврядування прийняття рішень, спрямо-
ваних на відповідну та швидку реакцію на про-
цеси міської агломерації. Міські агломерації, 
що поєднують компактно розміщені на певній 
території поселення шляхом установлення 
і розвитку тісних економічних і культурних 
зв'язків, займають провідне місце в структурі 
економіки України. Цими високо урбанізова-
ними утвореннями, які займають лише 10% 
території України, виробляється близько 
трьох чвертей ВВП, у них проживає дві тре-
тини населення, зосереджена значна частина 
основних виробничих фондів, залучається 
багато інвестицій, включаючи іноземні [2]. 

Серед основних умов розвитку агломерацій 
дослідниками виокремлено наявність право-
вої площини та інфраструктури, об’єднаної в 
єдину мережу, що надає можливість отримати 
і скористатися так званим «інфраструктурним 
ефектом», який проявляється у зростанні еко-
номічної віддачі від реалізації проектів розви-
тку виробничої, інженерної, соціальної інфра-
структур [3, с. 360; 4, с. 102].

У рамках чинної правової площини (закони 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР, «Про 
співробітництво територіальних громад» від 
17 червня 2014 р. № 1508-VII, «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» від 
5 лютого 2015 р. № 157-VIII) потенціал міських 
агломерацій може бути використаний завдяки 
поглибленню співробітництва між територі-
альними громадами. Також відправним пунк-
том для стимулювання громад до об’єднання 
та формування спроможних територіальних 
громад через механізм переходу бюджетів 
об’єднаних громад на прямі міжбюджетні від-
носини з державним бюджетом став Закон 
України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо реформи міжбюджет-
них відносин» від 28 грудня 2014 р. № 79-VІІІ. 

Дослідження зарубіжних вчених-еконо-
містів дають змогу дійти висновку, що підви-
щення рівня урбанізації та активізація про-
цесів міської агломерації можуть полегшити 
децентралізацію управління територією, спри-
ятимуть розвитку інфраструктури за рахунок 
розширення управлінських, організаційних та 
фінансових можливостей органів місцевого 
самоврядування для стимулювання співробіт-
ництва територіальних громад, партнерства 
влади та бізнесових структур при розв’язанні 
спільних проблем розвитку, зокрема реаліза-
ції інфраструктурних проектів у сфері життє-
забезпечення [7, с. 288–289, 293, 8, с. 24].

Під час реалізації інфраструктурних про-
ектів у сфері життєзабезпечення необхідно 
враховувати техніко-технологічні та органі-
заційно-економічні особливості комунальних 
підприємств. До техніко-технологічних осо-
бливостей відносяться: використання склад-
ної інженерної інфраструктури, нерозривність 
або чітка послідовність процесів виробництва, 
передачі та споживання послуг, неможливість 
компенсації послуг, що не отримано спожива-
чем у певний період часу, за рахунок більш 
інтенсивного надання їх в інший період. 

Зміст та причини виникнення організа-
ційно-економічних особливостей підприємств 
сфери життєзабезпечення розкрито в табл. 1. 
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Зазначені особливості підприємств 
сфери життєзабезпечення обумовлюють 
підходи до впровадження інновацій та залу-
чення інвестицій для реалізації інфраструк-
турних проектів у рамках міських агломера-
цій. Залучення інвестиційних ресурсів для 
реалізації інфраструктурних проектів висту-
пає важливим завданням органів місцевого 
самоврядування, оскільки розвиток інфра-
структури серйозно впливає на динаміку 
розвитку міста і рівень його конкурентоспро-
можності. При цьому необхідно враховувати 
те, що наразі комунальна інфраструктура 
українських міст і агломерацій характери-
зується зношеністю мереж, їх аварійним 
станом, наявністю збоїв в енерго- і водопос-
тачанні, відсутністю необхідних площ для 
виробничого і житлового будівництва, висо-
ким рівнем енергомісткості виробництва та 
надання комунальних послуг.

Інфраструктурні проекти в рамках місь-
ких агломерацій здійснюються на засадах 
економічної взаємодії між територіальними 
громадами. Відповідно до законодавства, 
економічна взаємодія між територіальними 
громадами може здійснюватися у формі спів-
робітництва та партнерства з дотриманням 
відповідних принципів (добровільності вза-
ємних стосунків, тривалості в часі та визначе-
ності в просторі, економічної взаємної вигоди, 
взаємного обміну ресурсами, можливості 
делегування повноважень) [6]. 

Важливою умовою реалізації інфраструк-
турних проектів є наявність фінансового 
забезпечення. При цьому основними джере-
лами фінансування є:

– власні кошти комунальних підприємств, 
одержувані за рахунок тарифів;

– кошти державного бюджету та місцевих 
бюджетів розвитку; 

– кошти приватних інвесторів, які залуча-
ються шляхом державно-приватного партнер-
ства.

Що стосується тарифу як джерела фінан-
сування інвестицій в комунальну інфраструк-
туру, то необхідно констатувати, що в умовах 
постійно зростаючої вартості сировинних та 
паливно-енергетичних ресурсів для виробни-
цтва і транспортування житлово-комунальних 
послуг, а також їх відповідного дорожчання 
протягом останніх років поспіль (рис. 1) в 
Україні спостерігається доволі низький рівень 
платіжної дисципліни.
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Рис. 1. Індекс споживчих цін на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види палива в 

2007–2015 рр. в Україні (у %, грудень до грудня 
попереднього року)

Джерело: складено на основі [13]

Так, згідно з даними Державної служби 
статистики України, на кінець грудня 2015 р. 
заборгованість населення за житлово-кому-
нальні послуги склала 8 829,1 млн. грн. [13]. 
У січні-грудні 2015 р. населенням України 

Таблиця 1
Організаційно-економічні особливості підприємств сфери життєзабезпечення

Зміст Причина виникнення

Різноманітність форм власності 
підприємств, що надають житлово-
комунальні послуги

Законодавство України не обмежує можливість 
надання житлово-комунальних послуг залежно 
від форм власності підприємств сфери життєза-
безпечення

Обмеженість прав власності на інженерні 
комунікації

Основні інженерні комунікації знаходяться в 
комунальній або загальнодержавній власності

Високий ступінь монополізації діяльності 
підприємств сфери життєзабезпечення

Велика кількість мережевих споруд комунальної 
інфраструктури і пряма прив'язка до споживачів 
житлово-комунальних послуг обумовлює неефек-
тивність їх надання декількома постачальниками

Контрольовані державою доходи 
підприємств

Через систему ціно-, тарифоутворення і норму-
вання контролю послуг

Нееластичність попиту на житлово-
комунальні послуги

Неможливість споживачів відмовитися від спожи-
вання послуг на тривалий термін

Висока енергомісткість виробництва та 
надання житлово-комунальних послуг

Значна залежність від кон’юнктури енергоринку 
та національної тарифної політики
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сплачено за житлово-комунальні послуги 
95,4% нарахованих за цей період сум. 

Слід також зазначити, що в більшості міст 
України не досягнуто стовідсоткового відшко-
дування тарифами фактичної собівартості 
послуг. За даними Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України, на 01.01.2016 р. 
лише фактична собівартість послуги тепло-
постачання відшкодована тарифами в біль-
шості міст [14]. Водночас собівартість послуги 
водопостачання відшкодована тарифами по 
всіх категоріях споживачів (населення, комер-
ційні споживачі) лише в п'яти містах, а за 
послугою утримання будинків і прибудинкових 
територій стовідсоткове відшкодування собі-
вартості послуги затвердженими тарифами 
досягнуто лише в семи містах. 

У таких умовах господарювання підпри-
ємства сфери життєзабезпечення об'єктивно 
потребують державної підтримки. Це стосу-
ється питань відшкодування різниці між роз-
міром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 
послуги, що затверджувалися або погоджува-
лися рішенням органу місцевого самовряду-
вання, та розміром економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво для забезпечення 
беззбитковості діяльності підприємств сфери 
життєзабезпечення. Крім того, необхідно 
забезпечити співпрацю і встановлення парт-
нерських взаємовідносин держави (в особі 
Міністерства регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства 
України і профільних комітетів Верховної Ради 
України), органів місцевого самоврядування, 
суб'єктів господарювання (підприємств, що 
надають житлово-комунальні послуги, і під-
приємств – постачальників ресурсів), міжна-
родних фінансових організацій і банківських 
установ. Результатом зазначеного співробіт-
ництва може стати реалізація проектів роз-
витку міської комунальної інфраструктури, 
включаючи ресурсозберігаючі та енергоефек-
тивні технології.

Щодо надання державної фінансової під-
тримки впровадження інноваційних механіз-
мів розвитку та сприяння процесу модернізації 
міської інженерної інфраструктури на основі 
сучасних технологій і матеріалів, то необхідно 
зазначити, що продовження фінансування 
реформ децентралізації та енергоефектив-
ності виступає важливим бюджетним пріори-
тетом 2016 р. Загалом, у Державному бюджеті 
України на 2016 р. (з урахуванням загально-
державних витрат) Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України передбачені видатки у 
сумі 5,8 млрд. грн. [15]. Вони розподілені таким 
чином: 65% – для державного фонду регіональ-
ного розвитку, 17% – на субвенцію з держбю-
джету місцевим бюджетам на формування та 
розвиток інфраструктури 159 об'єднаних тери-
торіальних громад, 12% – на реалізацію Дер-
жавної цільової економічної програми енергое-
фективності на 2010–2016 рр. та фінансування 
державних житлових програм.

Що стосується коштів місцевих бюджетів 
розвитку, то, незважаючи на зміни в законо-
давстві, що стосуються розширення дохідної 
бази місцевих бюджетів, реального збіль-
шення загального фонду бюджету в 2015 р. 
досягнуто не було, що обумовлено високим 
рівнем базової інфляції і базового індексу спо-
живчих цін. Водночас із спеціального фонду, 
який формує бюджет розвитку, було пере-
ведено до загального фонду низку податків. 
У результаті реальна дохідна база місцевих 
бюджетів, перерахована через інфляцію, 
була нижчою, ніж у 2014 р. [16, с. 96–97], тому 
має сенс розширення дохідної бази місцевих 
бюджетів здійснювати за рахунок неподатко-
вих джерел, пов’язаних із орендою та прива-
тизацією нерухомого майна, що знаходиться в 
комунальній власності.

В умовах хронічної недостатності бюджет-
них коштів на перший план постає залучення 
позабюджетних джерел фінансування реалі-
зації інфраструктурних проектів у сфері жит-
тєзабезпечення, серед яких пріоритет нале-
жить міжнародним фінансовим організаціям. 
У зв’язку з цим 3 лютого 2016 р. Верховна 
Рада України ратифікувала Фінансову угоду 
(проект «Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури України») між Україною та 
Європейським інвестиційним банком. Згідно 
із зазначеною угодою, Європейським інвес-
тиційним банком буде надано кредит в обсязі 
400 млн. євро для реалізації державних інф-
раструктурних проектів у середніх і великих 
містах України.

Залучення коштів приватних інвесторів 
для реалізації інфраструктурних проектів у 
рамках міських агломерацій на принципах 
державно-приватного партнерства має осо-
бливості. Вони пов’язані з тим, що чинне зако-
нодавство про державно-приватне партнер-
ство потребує вдосконалення. Зокрема, це 
стосується того, в яких формах повинно здій-
снюватися державно-приватне партнерство, 
які координаційні органи необхідно сформу-
вати, за якими принципами консолідуються 
ресурси, як застосовується процедура дер-
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жавних закупівель та враховуються інтереси 
учасників. У процесі розробки та реалізації 
проектів державно-приватного партнерства 
доцільно дотримання як загальних принци-
пів (цілеспрямованості, системності, комп-
лексності, наявності зворотного зв'язку), так і 
спеціальних (збалансованості за ресурсами, 
узгодженості за виконавцями і термінам). При 
обґрунтуванні проектів необхідно здійсню-
вати їх оцінку в трьох аспектах: технологіч-
ному (надійність і якість послуг); соціальному 
(доступність послуг для споживача); фінансо-
вому (джерела фінансування). Також визна-
чаються можливості управління техніко-тех-
нологічними, екологічними, законодавчими, 
соціальними, фінансовими ризиками, які 
можуть виникнути при реалізації проекту. Крім 
того, розраховується очікувана бюджетна, 
комерційна і соціальна ефективність проектів 
державно-приватного партнерства.

Залученню приватних інвестицій у розвиток 
сфери життєзабезпечення сприяє підвищення 
інвестиційної лояльності органів місцевого 
самоврядування для соціально відповідаль-
ного бізнесу, що діє на території агломерації. 
Інструментами інвестиційної лояльності орга-
нів місцевої влади виступають встановлення 
податкових пільг для підприємств, які здійсню-
ють соціальні інвестиції та фінансують реалі-
зацію проектів інноваційного розвитку у сфері 
життєзабезпечення міських агломерацій.

Таким чином, виявлені технологічні та 
організаційно-економічні особливості кому-
нальних підприємств, переваги міських агло-
мерацій щодо концентрації ресурсів та оцінка 
джерел фінансування проектів дадуть змогу 
підвищити обґрунтованість інноваційно-інвес-
тиційних рішень щодо розвитку сфери життє-
забезпечення в рамках міських агломерацій.

Висновки з цього дослідження. На роз-
виток сфери життєзабезпечення в рамках 
міських агломерацій впливають як техноло-
гічні та організаційні особливості комунальних 
підприємств, що надають житлово-комунальні 
послуги, так і можливості скористатися агло-
мераційним ефектом за рахунок високої кон-
центрації ресурсів, які розташовані на тери-
торії агломерації. Зазначені особливості та 

можливості необхідно враховувати при впро-
вадженні інновацій та залученні інвестицій 
у сферу життєзабезпечення великих міст та 
агломерацій.

Комунальна інфраструктура є важливою 
складовою частиною сфери життєзабезпе-
чення. Інфраструктурні проекти реалізуються 
на засадах співробітництва або партнерства 
територіальних громад у рамках міських агло-
мерацій. Джерелами фінансування проектів 
розвитку інфраструктури у сфері життєзабез-
печення є: власні кошти комунальних підпри-
ємств (тариф); кошти державного та місцевого 
бюджетів; кошти приватних інвесторів. 

В умовах постійного зростання цін на енер-
гоносії та незадовільної платіжної дисципліни 
споживачів тариф не відшкодовує фактичну 
собівартість наданих житлово-комунальних 
послуг. Це не дає змоги інвестувати власні 
кошти підприємств сфери життєзабезпечення 
в реалізацію проектів їх інноваційного розви-
тку. За рахунок коштів державного бюджету 
фінансуються цільові програми, пов’язані з 
модернізацією комунальної інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад у рам-
ках децентралізації влади та впровадження 
енергоефективних технологій. Зміни у струк-
турі податкових джерел місцевих бюджетів у 
зв’язку із децентралізацією влади призвели 
лише до номінального збільшення загального 
фонду та зменшення спеціального фонду, 
який є головним джерелом інвестування про-
ектів міського розвитку. 

Для залучення коштів приватних інвесторів 
з метою реалізації інфраструктурних проектів 
у рамках міських агломерацій доцільно вико-
ристання механізмів державно-приватного 
партнерства. При цьому необхідно дотриму-
ватися загальних та спеціальних принципів, 
здійснювати технологічну, соціальну та фінан-
сову оцінку проекту, визначати ризики та роз-
раховувати очікувану ефективність. 

Подальших досліджень потребують 
питання пошуку додаткових джерел фінансу-
вання інвестиційних проектів інноваційного 
розвитку у сфері життєзабезпечення міських 
агломерацій на підставі адаптації зарубіжного 
досвіду.
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The article examines importance of information technology for the development economy of Ukraine, including its 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах невпинно зростає 
роль інформаційних технологій як важливого 
інструменту підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Сучасні особливості створення, 
просування та реалізації туристичного продукту, 
відповідно, також зумовлюють необхідність 
застосування інформаційних технологій.

Використання сучасних інформаційних 
технологій дало змогу туристичній галузі 
переорієнтуватися з обслуговування одинич-
них груп організованих туристів на розгалу-
жену діяльність, спрямовану на задоволення 
потреб тисяч індивідуальних туристів. Проте 
у вітчизняній туристичній галузі є певні про-
блеми із застосуванням новітніх інформацій-
них технологій, що зумовлюється низьким 
рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури, відсутністю баз даних турис-
тичних об’єктів в окремих регіонах, низьким 
рівнем комп’ютерної грамотності людей стар-
шого віку та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями застосування інформацій-
них технологій та логістичних інформаційних 
систем у туристичній сфері займалися такі 
науковці: С. Арімов, А. Бондаренко, П. Бур-
цев, В. Василенко, А. Демаш, М. Скопень, 
І. Зорін, Д. Купінський, М. Робсон, О. Губа-
нова, М. Єфремова, В. Балута, М. Хайдаггер, 
О. Тофлер, С. Чупров, Н. Плотнікова, Н. Моро-
зова та ін. Проте питання використання інфор-
маційних технологій та формування логістич-
ної інформаційної системи не розкриті повною 
мірою та потребують подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення ролі 
логістичних інформаційних систем у діяль-
ності туристичних підприємств; конкретиза-
ція особливостей застосування інформацій-
них систем і технологій у сфері туристичних 
послуг. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах ефективне вико-



409

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ристання інформаційних технологій має 
велике значення для розвитку всіх сфер 
народного господарства. Суть застосування 
інформаційних технологій полягає у форму-
ванні та підтримці інформаційних потоків у 
системі управління організаціями різного роду 
діяльності, у тому числі й туристичного обслу-
говування.

Використання інформаційних потоків у 
логістиці зумовлює формування логістичних 
інформаційних систем. Особливістю даних 
систем є наявність взаємопов’язаних інфор-
маційних мереж, що функціонують з моменту 
визначення потреб замовника, і включають 
системи постачання, виробництва та розпо-
ділу. У логістиці виділяють такі основні типи 
інформаційних систем: автоматизовані сис-
теми управління, інтегровані, інтегровані 
інформаційні системи, корпоративні інфор-
маційні системи, автоматизовані системи 
планування потреб у матеріальних ресурсах, 
інтегровані системи управління для територі-
ально розділених організацій, система узго-
дження потреб в ресурсах зі станом ринку, 
система управління логістичними ланцюгами 
[1, с. 159].

Ефективне функціонування логістичних 
інформаційних систем неможливе без вико-
ристання прогресивних інформаційних техно-
логій. Інформаційні технології – це сукупність 
методів, процесів та програмно-технічних 
засобів, що забезпечують швидке, точне, 
надійне виконання інформаційних процесів із 
метою зниження їх трудомісткості. 

Інформаційні технології включають такі 
складові елементи: розробка, виробництво і 
застосування компонентів технічного забез-
печення для збору, передачі, обробки, збере-
ження і видачі даних; розробка, виробництво 
і застосування системного і прикладного про-
грамного забезпечення; інформаційні послуги, 
телекомунікація, електронна комерція, банки. 
Всі перераховані елементи взаємопов’язані 
та значною мірою впливають на формування 
ринку інформаційних послуг, проте, своєю 
чергою, існує залежність цих елементів від 
стану ринку, а інколи і від конкретної ситуації, 
що складається на ринку.

Постійний розвиток світової економічної 
системи зумовлює проникнення інформацій-
них технологій у всі сфери життя. Зокрема, 
ведення туристичного бізнесу в сучасних 
умовах неможливе без застосування певних 
інформаційних систем. Інформація та турис-
тична діяльність є нероздільними. Рішення 
про придбання того чи іншого туристичного 

продукту приймається на основі певної інфор-
мації, навіть сам тур також є інформацією. 
Постійний потік достовірної та своєчасної 
інформації є передумовою успішної діяль-
ності туристичної фірми.

Сучасні тенденції розвитку світової турис-
тичної діяльності полягають у створенні вели-
ких туристичних концернів, що здійснюють 
всі етапи виробництва та збуту туристичних 
послуг, а також впровадження електронної 
комерції через Інтернет.

Складність менеджменту великих кон-
цернів, потреба у швидкому та максимально 
ефективному задоволенні потреб добре поін-
формованих споживачів зумовлюють необхід-
ність активного та негайного запровадження 
інформаційних технологій у роботі турфірм. 
Використання інформаційних технологій дає 
можливість підвищити ефективність управ-
ління, приймати оперативні рішення та воло-
діти інформацією щодо стану справ на ринку. 
Сутність інформаційних технологій полягає 
у використанні внутрішньої інформаційної 
системи організації та мережі Інтернет для 
зв’язку з постачальниками турпродуктів та їх 
подальшого просування на ринку туристичних 
послуг [4, с. 216].

Основна частка туристичних фірм має у 
своєму розпорядженні автоматизовану інфор-
маційну систему. Проте лише чітко продумана 
та належним чином організована інформа-
ційна система здатна забезпечити ефективну 
комунікацію між суб’єктами туристичного 
ринку (туроператор – постачальник послуг – 
турагент – споживач) із метою максимального 
задоволення потреб споживача з мінімаль-
ними витратами. Підвищення ефективності 
інформаційної системи досягається шляхом 
використання принципів логістики.

Логістика відіграє важливу роль у діяль-
ності турфірми, оскільки вона забезпечує пла-
нування, управління та оперативний контроль 
туристичних, інформаційних та фінансових 
потоків, що забезпечує процес формування та 
реалізації туру відповідно до вимог та інтер-
есів споживача.

Інформаційний потік у логістиці туризму є 
основною складовою частиною, адже забез-
печує взаємозв’язок між ланками логістичного 
ланцюжка «турагенція – туроператор – мате-
ріально-технічна база – рекреаційно-турис-
тичні ресурси» за рахунок контролю та обліку 
туристичного, матеріального та фінансового 
потоків. Раціональне та взаємоузгоджене 
виконання всіх цих функції зумовлює необ-
хідність створення логістичної інформацій-
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ної системи, яка повинна включати функціо-
нальну та забезпечувальну підсистеми.

Отже, логістична інформаційна система 
являє собою сукупність організованих та 
взаємопов’язаних процесів що регулюють 
діяльність туристичних підприємств. Вона 
включає такі елементи: структуризація та 
ієрархічна побудова мереж; комп’ютерне 
забезпечення та використання стандартних 
комп’ютерних програм. У логістичній інформа-
ційній системі туризму часто спостерігаються 
явища вертикальної та горизонтальної інте-
грації. Сутність вертикальної інтеграції поля-
гає в наявності інформаційних зв’язків між 
туроператором, турагенціями та постачаль-
никами туристичних продуктів. Горизонтальна 
інтеграція являє собою інформаційні зв’язки 
туристичних фірм на одному рівні.

Функціонування логістичної інформацій-
ної системи пов’язане з виконанням певних 
функцій, зокрема плануванням, координа-
цією, обслуговуванням та контролем. Вико-
ристання цих функцій дає можливість узго-
джувати роботу між різними логістичними 
ланцюгами. В організаційній структурі логіс-
тичної інформаційної системи можна виді-
лити такі підсистеми: управління процесами 
замовлень, здійснення наукових досліджень 
і зв’язку, формування логістичних рішень, 
створення вихідних форм і звітів. Дані підсис-
теми є взаємопов’язаними та забезпечують 
інформаційно-комп’ютерну підтримку всієї 
логістичної системи на мікро- та макрорівні. 
Підсистема управління процесами замовлень 
забезпечує безпосередній контакт зі спожи-
вачем у процесі формування та виконання 
замовлення; підсистема наукових досліджень 
і зв’язку виконує аналіз та прогнозує влив 
зовнішнього і внутрішнього середовища орга-
нізації; підсистема формування логістичних 
рішень використовує комп’ютерні бази даних 
та аналітичні моделі з метою оптимізації при-
йняття рішень.

Побудова логістичної інформаційної сис-
теми повинна ґрунтуватися на таких принци-
пах, як:

• достовірність та повнота інформації – 
для раціонального та обґрунтованого при-
йняття рішень логістичним менеджером;

• точність вихідної інформації – має 
велике значення при визначенні обсягів наяв-
них та необхідних ресурсів;

• своєчасність – інформація повинна 
надходити в систему вчасно, оскільки вона є 
необхідною для виконання всіх логістичних 
функцій;

• орієнтованість – інформація в логістич-
ній системі повинна бути спрямована на вирі-
шення певних завдань;

• гнучкість – інформація повинна бути адап-
тована до використання в різних формах, на різ-
них носіях та для різних сегментів споживачів.

Упровадження логістичної інформаційної 
системи в роботі туристичного підприємства 
дає можливість:

• підвищити ефективність його роботи, 
досягти високого рівня сервісу для клієнтів та 
забезпечити ефективний контроль;

•  забезпечити сучасний підхід до управ-
ління процесами реалізації та організації про-
ведення різного роду заходів;

• контролювати ефективність комерцій-
них операцій;

• провести аналіз рентабельності діяль-
ності;

• підвищити ефективність цінової полі-
тики та ін. 

Логістична інформаційна система також 
дає можливість швидко та якісно створити 
пакет нових послуг для організації заходів різ-
ного характеру з метою максимального задо-
волення потреб клієнта.

Важливим напрямом застосування логіс-
тичної інформаційної системи є оптимізація 
використання прибутку, що, своєю чергою, 
дає можливість отримання конкурентної пере-
ваги та суттєвого збільшення доходів за раху-
нок роботи в реальному часі, постійно аналі-
зуючи інформацію про бронювання, сезонні 
коливання, специфіку сегментів, рівні цін та 
тарифи, які складуються на ринку туристич-
них послуг.

Застосування логістичної інформаційної 
системи можливе як в окремих туристич-
них фірмах, так і в мережі підприємств даної 
галузі, які володіють цілим масивом даних. 
Система повинна працювати не тільки в 
локальній мережі організації, але й мати вихід 
у глобальну мережу Інтернет. Перевагою 
застосування таких технологій є можливість 
проводити гнучку маркетингову та цінову полі-
тику, а також максимальне охоплення та уза-
гальнення всіх запитів споживачів.

Отже, застосовуючи логістичну інформа-
ційну систему, туристична фірма може ефек-
тивно здійснювати продаж турпродуктів на 
основі аналізу тенденцій та запитів на ринку, 
постійно контролювати умови продажу своїх 
послуг, корегуючи їх відповідно до кон’юнктури 
ринку в будь-якому сегменті, що, своєю чер-
гою, буде сприяти підвищенню якості послуг 
та рівня рентабельності діяльності.
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Висновки з цього дослідження. У сучас-
них умовах обов’язковою умовою успішної 
діяльності туристичної організації є постійне 
та ефективне використання інформаційних 
технологій. Туристична індустрія охоплює 
сукупність організацій різного профілю: тран-
спортні, сервісні, торговельні та ін., які зазви-
чай територіально розділені, проте потребу-
ють безперервного узгодження дій із метою 
надання туристичних послуг. Усе це зумовлює 
потребу у застосуванні логістичної інформа-

ційної системи з метою взаємоузгодження 
діяльності всіх елементів на кожному етапі 
надання послуг. Крім того, впровадження в 
роботу турфірми логістичної інформаційної 
системи дає можливість скоротити тривалість 
операційного циклу, підвищити якість та роз-
ширити асортимент послуг, підвищити гнуч-
кість процесу обслуговування. Отже, викорис-
тання інформаційних систем у туристичному 
бізнесі дає можливість отримати конкурентні 
переваги та зайняти позицію лідера на ринку. 
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У статті розглянуто особливості господарської діяльності та її фінансового забезпечення 
підприємств лісового господарства, зокрема в розрізі державної форми власності. Досліджено 
вплив на розвиток екосистеми регіону незабезпеченості фінансовими ресурсами підприємств 
лісової галузі, а також розвиток інновацій в торгівлі необробленою деревиною та лісопродук-
цією на спеціальних товарних біржах.

Ключові слова: лісоресурсний потенціал, фінансове забезпечення фінансової діяльності, 
фінансова інфраструктура, електронні торги, сталий розвиток галузі.

Михальчинец Г.Т. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассмотрены особенности хозяйственной деятельности и ее финансового обес-
печения предприятий лесного хозяйства, в частности в разрезе государственной формы 
собственности. Исследовано влияние на развитие экосистемы региона необеспеченности 
финансовыми ресурсами предприятий лесной отрасли, а также развитие инноваций в тор-
говли необработанной древесиной и лесопродукцией на специальных товарных биржах.

Ключевые слова: лесоресурсный потенциал, финансовое обеспечение финансовой дея-
тельности, финансовая инфраструктура, электронные торги, устойчивое развитие отрасли.

Mykhalchynets G.T. FINANCIAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF FOREST POTENTIAL OF TIMBER 
INDUSTRY IN TRANSCARPATHIAN REGION

The article considers the peculiarities of economic activity and its financial provision forestry 
enterprises, particularly in the context of state ownership. The effect on the ecosystem of the country 
insecurity financial resources forest industry and the development of innovation and trade in rough 
wood and forest products in special commodity exchanges.

Keywords: lisoresursnyy potential funding of financial activity, financial infrastructure, electronic 
trading, sustainable development of the industry.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан лісів України, у тому 
числі і Закарпатської області, далеко не від-
повідає економічним та екологічним вимогам. 
Значене скорочення за останні три десяти-
ліття площі лісів спричинило антропогенне 
переформування лісових ландшафтів, уна-
слідок чого знизилася їх природна продуктив-
ність, зріднилося біорізноманіття. Через від-
сутність фінансових інвестицій залишаються 
низькими темпи лісорозведення та лісовід-
новлення. Через нефункціональний розпо-
діл земель лісогосподарського призначення 
і лісових насаджень за формами власності і 
господарювання функції управління лісами і 
лісогосподарським виробництвом не узгоджу-
ються з екологічно збалансованими принци-
пами господарювання і ринковими умовами. 

Внаслідок цього особливої уваги заслугову-
ють дослідження екологічних аспектів госпо-
дарювання в лісах, фінансове забезпечення 
лісоресурсного відтворення, напрями регулю-
вання лісогосподарським і лісопромисловим 
виробництвами. 

Отже, актуальними є дослідження, пов’язані 
з вирішенням важливих завдань галузевого 
і міжгалузевого характеру, зокрема: оцінкою 
лісоресурсного потенціалу; визначення ролі 
лісу в структурі соціально-економічного роз-
витку і еколого-економічної безпеки; розроб-
кою методологічних і методичних підходів 
оцінки ефективності та фінансового забезпе-
чення програмних заходів з лісових проблем; 
структурною перебудовою лісового сектору 
економіки. Особливої уваги заслуговують 
також дослідження фінансування екологіч-
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РО
ЗВ

И
ТО

К 
П

РО
Д

УК
ТИ

ВН
И

Х 
СИ

Л
 І

 Р
ЕГ

ІО
Н

А
Л

ЬН
А
 Е

КО
Н

О
М

ІК
А



413

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

них програм господарювання в лісах, а також 
лісоресурсного відтворення, вдосконалення 
напрямів регулювання лісогосподарського і 
лісопромислового виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням дослідження економіки лісо-
користування присвятили свої праці низка 
вітчизняних науковців, зокрема: Бондар В.С., 
Ведмідь М.М., Генсірук С.А., Дяченко Я.Я., 
Колісниченко М.В., Коваль Я.В., Лакида П.І., 
Мішенін Е.В., Мошак О.В., Пила В.І., 
Петров А.П., Самоплавський В.І., Синяке-
вич І.М., Туниця Ю.Ю., Туркевич І.В. та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити існуючий 
фінансовий стан та фінансові можливості 
державних лісових господарств щодо фінан-
сування інноваційно-інвестиційних програм 
економіко-екологічного розвитку лісового 
багатства Закарпатської області.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За ведення лісового господарства в 
Україні відповідає Держкомітет лісового госпо-
дарства України, у веденні якого знаходиться 
7,497,2 тис. га (68%) українських лісів і який 
має трирівневу структуру управління:

• департамент Державного комітету лісо-
вого господарства України;

• регіональні лісові управління у облас-
тях;

• лісогосподарські підприємства.
Лісогосподарські підприємства відпові-

дають за весь комплекс лісового господар-
ства – від посадки лісу до рубок головного 
користування. Лісогосподарські підприємства 
структурно розділяються на лісництва, окремі 
дільниці та лісові обходи. Наразі у системі 
ДАЛР працює та займається веденням лісо-
вого господарства 307 лісогосподарських під-
приємств (загальною площею 24,421 га), яким 
підпорядковані 1 667 лісгоспів (загальною 
площею 4,497 га), 3 226 лісництв (загальною 
площею 2,324 га) та 11 849 лісових обходів 
(загальною площею 633 гa) [1]. 

Ведення лісового господарства та їх фінан-
сове забезпечення регулюється Лісовим 
кодексом України та Законом України «Про 
бухгалтерський облік та звітність». 

Варто зазначити, що в країнах із ринковою 
економікою лісове господарство трактується 
як комерційна діяльність при певному враху-
ванні суспільних та екологічних особливос-
тей його ведення. Механізм функціонування 
лісового господарства орієнтовано на те, що 
дохід від лісу покриває витрати на лісівництво 
та управління, а власник отримує також і чис-

тий прибуток [1]. Із цих позицій цілком логічно, 
що в ринковій економіці активно розвивається 
концепція сталого лісового менеджменту, яка 
є основною ідею інституціонального регу-
лювання лісогосподарювання європейських 
країн. На відміну від країн Європейського 
Союзу концепція сталого лісового менедж-
менту (управління сталим розвитком лісового 
господарства) не знайшла широкого відобра-
ження в лісовому законодавстві України [4].

Дослідження методики ведення фінансо-
вого та бухгалтерського обліку підприємств 
лісової галузі доводять складність групування 
інформації через тривалий часовий розрив 
в етапах операційної діяльності, тому аналіз 
господарської діяльності підприємств лісової 
галузі доцільно проводити в такі терміни: за 
зміну, добу, декаду, місяць – операційний; за 
квартал, рік – поточний; один раз у рік, п’ять чи 
десять років – стратегічний. Уміле поєднання 
аналізу стратегії розвитку підприємства, опе-
раційного аналізу виробничо-господарських 
показників з аналізом його роботи за трива-
лий період забезпечить використання його 
результатів для пошуку резервів покращання 
роботи лісогосподарського підприємства та 
галузі в цілому. Для підприємств лісового гос-
подарства важливо змістити акценти з уза-
гальненого відображення витрат і доходів 
у місяці, наступному за звітним, на поточне 
відображення їх за кожним місцем виникнення 
(бригадою, фазою, ділянкою, цехом, складом, 
лісництвом), у результаті чого значно спрощу-
ється процедура отримання інформації для 
здійснення операційного аналізу. На основі 
результатів операційного аналізу можливо 
оперативно впливати на формування собі-
вартості лісопродукції та інших видів продукції 
лісогосподарських підприємств.

Пошук резервів зростання прибутку є важ-
ливим завданням для лісогосподарського 
підприємства. Всі фактори, які забезпечують 
формування резервів зростання прибутку від 
операційної діяльності підприємства, слід 
поділяти на дві групи: фактори прямої дії та 
фактори опосередкованої дії, що необхідно 
враховувати при розробці заходів із викорис-
тання виявлених резервів. Для підприємств 
лісової галузі важливо мати стабільну (а не 
випадкову) прибутковість, чітку стратегію роз-
витку та забезпечити дотримання фінансової 
дисципліни. Розробці стратегії підприємства 
повинен передувати стратегічний аналіз, клю-
човими поняттями якого є поняття операцій-
ного аналізу: операційний леверидж (вироб-
ничий важіль); точка беззбитковості; запас 
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фінансової стійкості (запас міцності (без-
пеки)); рентабельність. При цьому витрати, 
доходи, прибуток підприємства та їхню пове-
дінку потрібно досліджувати в тісному зв’язку.

Дані статистики свідчать про слабкий рівень 
розвитку кредитної та фондової складових 
частин у фінансуванні оборотних та особливо 
основних засобів лісових господарств, також 
вони свідчать про значний рівень викорис-
тання короткострокового фінансування на 
противагу довгостроковому (табл. 1). 

Дані табл. 1 свідчать, що державні ЛГ під-
приємства здійснюють інвестування в госпо-
дарську діяльність за рахунок власних джерел 
і майже не використовують зовнішні джерела 
фінансування, зокрема банківське кредиту-
вання або кошти спецфондів та програм. 

Сьогоднішні пропозиції банківських уста-
нов щодо фінансування лісових господарств 
майже відсутні. Це пов’язано зі значними 
ризиками, зокрема ризиками, пов’язаними з 

часом та нерентабельністю даного виду гос-
подарської діяльності. 

Співставлення динаміки «проїдання» 
основного капіталу та інвестицій доводить, 
що чисте накопичення зберігає негативну 
динаміку. Відтворення основного капіталу 
по-старому фінансується переважно за раху-
нок амортизаційних відрахувань. При цьому 
варто підкреслити, що при використанні 
даних джерел на інвестування ДЛГ, у кра-
щому випадку, забезпечує лише просте від-
творення, оскільки випереджаючий ріст цін на 
інвестиційні ресурси виступає фактором, що 
понижує відновлення виробництва.

Крім того, слабка фінансова інфраструк-
тура та її нерівномірність, нерозвинутість фон-
дового ринку, нестабільність правового поля 
ускладнюють процес залучення зовнішніх дже-
рел фінансування та банківських кредитів.

По-суті, сформований механізм міжгалу-
зевого переливу капіталу є малоефективним, 

Таблиця 1.1
Структура капіталу лісогосподарських підприємств Закарпатської області  

за джерелами фінансування за 2015 р.

ЛГ державної форми власності
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ДП «Довжанське лісомисливське 
господарство» 147 4431 1660 72,75 2,41

ДП «Берегівське лісове господарство» 87 4992 1694 74,66 1,30
ДП «Березнянське лісове господасртво» 98 382 1971 16,23 4,16
ДП «Брустурянське ЛМГ» 300 9458 12361 43,35 1,37
ДП «Великобичківське ЛМГ» 131 12290 2864 81,10 0,86
ДП «Виноградівське лісове господарство» 86 189 2271 7,68 3,50
ДП «Воловецьке лісове господарство» 39 4929 3902 55,81 0,44
ДП «Міжгірське лісове господарство» -198 9656 2530 79,24 -1,62
ДП «Мокрянське лісомисливське 
господарство» 0 8412 7557 52,68 0,00

ДП «Мукачівське лісове господарство» 198 5442 3432 61,33 2,23
ДП «Перечинське лісове господарство» 107 2785 3514 44,21 1,70
ДП «Рахівське лісове дослідне господарство 347 17957 9468 65,48 1,27
ДП «Свалявське лісове господарство» 183 4097 5186 44,13 1,97
ДП «СЛАП «Іршаваагроліс» 41 493 886 35,75 2,97
ДП «Ужгородське лісове господарство» 39 3641 1720 67,92 0,73
 ДП «Хустське ЛДГ» 126 529 5434 8,87 2,11
ДП «Ясінянське лісомисливське 
господарство» 300 10471 4079 71,97 2,06

ДП «Закарпатсліссервіс» 10 243 186 56,64 2,33
Джерело: складено автором за даними [3]
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що ускладнює інвестиційну діяльність як на 
рівні підприємств, так і на рівні регіонів. 

Інвестування в основний капітал ДЛГ за 
останні 20 років не здійснюється. Прогнозні 
програми розвитку галузі не знаходять фінан-
сової підтримки на рівні місцевих, обласних 
та державних бюджетів. При збереженні домі-
нуючої ролі власних коштів підприємств ДЛГ 
у структурі джерел фінансування неможливо 
оцінювати інноваційно-інвестиційний розви-
ток підприємств даної галузі, тому розвиток 
та удосконалення еколого-економічної потуж-
ності природних лісових ресурсів, підвищення 
ефективності їх відтворення і використання 
знаходиться на низькому рівні.

На сьогодні фінансування з державного 
бюджету державних, регіональних і місцевих 
програм ведення лісового господарства здій-
снюється лише шляхом цільового виділення 
коштів через державні органи лісового госпо-
дарства. Порядок фінансування з державного 
бюджету витрат на лісове господарство і мис-
ливство в 2015 р. взагалі відсутній. 

На сьогодні фінансування заходів на охо-
рону і відновлення лісових ресурсів здій-
снюється в умовах нормативно-правової 
неврегульованості, що є однією з причин нее-
фективного управління фінансовими ресур-

сами та призводить до невиконання лісогоспо-
дарських заходів у лісовому фонді в повному 
обсязі.

Проте введення прозорості у веденні бір-
жових торгів необробленою деревиною та 
твердої ціни на їх реалізацію дають можли-
вість досягти ДЛГ планування та ефективного 
управління фінансовими потоками.

Так, за результатами торгів товарної біржі 
«Закарпатський лісовий ринок» у ІІ квар-
талі 2015р. було досягнуто максимального 
фінансового ефекту від проведеної діяльності 
(табл. 2).

Електронні торги дадуть можливість увести 
плановість та послідовність у веденні госпо-
дарської діяльності ДЛГ.

Програма розвитку Закарпатської області 
на 2016–2018 рр., затверджена Рішенням 
обласної ради Закарпатської області від 
22.12.2015 р. № 88, зазначає про нерозрив-
ний зв'язок соціально-економічного розвитку 
області зі станом навколишнього середовища, 
наявністю екологічних проблем [5].

Оцінка стану природного середовища в 
області свідчить, що практично немає природ-
них компонентів екосистеми, які б не зазна-
вали постійного негативного антропогенного 
впливу.

Таблиця 2
Результати торгів необробленою деревиною  

на ТБ «Закарпатський лісовий ринок» за ІІ квартал 2015 р.
ДЛГ виставлено, м3 продано, м3 % продажу

ДП «Берегівське ЛГ» 2440 2440 100%
ДП «Брустурянське ЛМГ» 21452 16295 76%
ДП «В.Березнянське ЛГ» 4600 3800 83%
ДП «В.Бичківське ЛМГ» 15570 12620 81%
ДП «Виноградівське ЛГ» 3230 3180 98%
ДП «Воловецьке ЛГ» 12480 9135 73%
ДП «Довжанське ЛМГ» 5720 6020 105%
ДП «Міжгірське ЛГ» 13620 12420 91%
ДП «Мокрянське ЛМГ» 21300 20400 96%
ДП «Мукачівське ЛГ» 7880 7280 92%
ДП «Перечинське ЛГ» 9435 9435 100%
ДП «Рахівське ЛДГ» 21815 20600 94%
ДП «Свалявське ЛГ» 12725 12925 102%
ДП «Ужгородське ЛГ» 15240 14675 96%
ДП «Хустське ЛДГ» 5595 4680 84%
ДП «Ясінянське ЛМГ» 10700 10660 100%
НПП «Зачарований край» 120 50 42%
ДП «СЛАП «Іршаваагроліс» 1528 931 61%
ДП «Закарпатське ОУЛАГ» 8005 6515 81%
Разом 193455 174061 90%

Джерело: складено автором за даними [3]
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Невід’ємною умовою сталого розвитку 
області є достатній рівень уваги до охорони 
навколишнього природного середовища, раці-
онального використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки [2].

У частині розвитку природно-заповід-
ної справи в Україні Закарпатська область 
посідає одне з провідних місць. Відсоток 
фактичної площі територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду до загальної площі 
області становить 13,9. За станом на 1 січня 
2015 р. в області взято на облік 459 об’єктів 
природно-заповідного фонду загальною пло-
щею 177732,8198 га, із них загальнодер-
жавного значення – 34 об’єкти загальною 
площею 155534,514 га, місцевого значення – 
425 об’єктів загальною площею 22198,3053 га. 
Так, у 2014 р. відсоток фактичної площі тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду 
зріс з 13,92 до 13,94 [3]. 

Щодо охорони земель та збереження при-
родних ресурсів болотно-лісових комплексів, 
фрагментів сфагнових боліт (торфовищ) та 
мочарів з унікальним для регіону рослинним 
світом, отримано погодження на створення у 
Тячівському районі ботанічного заказника міс-
цевого значення «Буштинський парк льодови-
кового періоду» площею 753,05 га за рахунок 
земель лісового призначення філії «Тячівське 
лісове агропромислове господарство» ДП 
«Закарпатське обласне управління лісогос-
подарських агропромислових господарств», 
289,0 га, нелісових земель Буштинської 
селищної ради площею 291,0 га і Новоба-
рівської сільської ради площею 173,0 га, без 
вилучення площі від землекористувачів [3]. 

Упродовж 2014 р. проводилися заходи 
щодо отримання погоджень матеріалів облас-
ними установами та органами місцевого 
самоврядування для створення нових об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого зна-
чення на території Свалявського та Виногра-
дівського районів: у Свалявському районі, на 
землях ДП «Свалявське ЛГ», лісових заказ-
ників: «Приборжавський» (444,8 га), «Жди-
мирський» (123,9 га), «Тесаник» (169,5 га); у 
12 Виноградівському районі, на землях ДП 
«Виноградівське ЛГ», ботанічного заказника 
«Холмовецька гора» (95,4 га) та на землях 
Пийтерфолвівської сільської ради та Вилоць-
кої селищної ради ботанічного заказника 
«Ботар» (277,1 га) [3].

У рамках реалізації проекту «Збереження 
Карпатських пралісів» (2014 р.) проведено 

роботи з обстеження, картування та опису 
пралісів і старовікових лісів на запланованих 
під розширення територіях з обґрунтуванням 
доцільності розширення національних при-
родних парків.

Із метою збереження ландшафтного та біо-
різноманіття, місць оселення та зростання 
цінних видів рослинного світу, які мають осо-
бливу цінність для охорони навколишнього 
природного середовища, районними радами 
затверджено районні схеми екомережі. Від-
повідно до Програми перспективного роз-
витку природно-заповідної справи та еко-
логічної мережі в Закарпатській області на 
2006–2020 рр. обласною державною адміні-
страцією схвалено регіональну схему еколо-
гічної мережі Закарпатської області.

Виникла необхідність проведення спеці-
альних заходів, спрямованих на запобігання 
знищенню чи пошкодженню природних комп-
лексів об’єкта природно-заповідного фонду – 
регіонального ландшафтного парку «Прити-
сянський». 

Фінансування заходів, передбачених цією 
Програмою, буде здійснюватися за раху-
нок коштів та в межах видатків обласного 
бюджету, державного, місцевого бюджетів та 
власних коштів підприємств, інвестиційних 
коштів, міжнародної технічної допомоги і гран-
тів, інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.

Фінансування з обласного бюджету здій-
снюється в межах видатків, передбачених у 
бюджеті на відповідний рік.

Висновки з цього дослідження. Сучас-
ний стан лісів України, у т. ч. і Закарпаття, є 
результатом численних змін нормативного 
регулювання та економічних рамок діяльності 
лісового господарства і не може характери-
зуватись як задовільний. Основними пере-
думовами розвитку системи фінансового, 
екологічного та господарського управління 
та менеджменту в лісовому господарстві є: 
необхідність реалізації принципів сталого еко-
логічно збалансованого відтворення і вико-
ристання лісових ресурсів та екосистемного 
підходу до управління лісовим господарством 
в умовах ринкового реформування галузі. 

Необхідно, враховуючи можливості поєд-
нання бюджетів різних рівнів та децентраліза-
цію, збільшити частку фінансування розвитку 
лісового фонду та можливості впровадження 
наукових підходів до ведення фінансово-гос-
подарської діяльності ЛГ. 
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У статті висвітлюється актуальність розвитку еко- і геотуризму у Карпатському регіоні. Зважаючи на об-
меженість бюджетного фінансування заходів природоохоронного характеру, вагому роль відіграють у цьому 
контексті проекти міжнародної технічної допомоги, оскільки є важливим інструментом забезпечення сталості 
природних територій.

Ключові слова: екотуризм, геотуризм, інфраструктура, проекти міжнародної технічної допомоги, Карпат-
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Передерко В.П. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКО- И ГЕОТУРИЗМА В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ ПРИ 
СОДЕЙСТВИИ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В статье освещается актуальность развития эко- и геотуризма в Карпатском регионе. Ввиду ограничен-
ности бюджетного финансирования мероприятий природоохранного характера, весомую роль играют в этом 
контексте проекты международной технической помощи, поскольку являются важным инструментом обеспе-
чения устойчивости природных территорий.

Ключевые слова: экотуризм, геотуризм, инфраструктура, проекты международной технической помощи, 
Карпатский регион.

Perederko V.P. DEVELOPMENT OF ECO- AND GEOTOURISM INFRASTRUCTURE IN THE CARPATHIAN 
REGION WITH THE SUPPORT OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS

The article highlights the relevance of eco- and geotourism in the Carpathian region. Given the limited state budget 
funding of environmental measures, international technical assistance projects in this context play an significant role, 
because are an important tool to ensure sustainability of natural areas.
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Постановка проблеми. Екологічний 
туризм – один із найдинамічніших секторів 
туристичної галузі в світі. Щорічний приріст 
екотуризму становить від 10 до 30% [1, с. 6; 
51, p. 37]. За даними Всесвітньої туристичної 
організації (ЮНВТО), на частку екотуризму 
доводиться від 7 до 10% щорічного доходу 
всієї індустрії туризму [37], а за даними Між-
народного екотуристичного товариства у 
2010 році прогнозувалось, що цей вид туризму 
може вирости до 25% світового туристичного 
ринку протягом шести років з доходами у 
470 млрд дол. США на рік [47, p. 3].

Іманентність туристично привабливих при-
родно-рекреаційних ресурсів Карпатського 
краю актуалізувала пріоритетність розвитку 
тут еко- і геотуризму. Усвідомлення цього 
потенціалу присутнє від органів державної 
влади, які задекларували цей факт у регі-
ональних стратегіях розвитку, до суб’єктів 
туристичної діяльності, які пропонують турис-
тичні продукти екотуризму на внутрішньому 
ринку, від адміністрацій природоохоронних 

установ, які все частіше відходять від пре-
валювання природоохоронної та науково-
дослідної функцій, розуміючи рекреаційний 
потенціал об’єктів природно-заповідного 
фонду країни, до профільних громадських 
організацій, які нерідко на волонтерських 
засадах роблять для збереженості довкілля 
більше, ніж бюджетні інституції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження різних аспектів природно-рекреа-
ційного потенціалу України в цілому, Українських 
Карпат, гірських та передгірських районів Івано-
Франківщини як дестинації еко- і геотуризму 
має велику історіографію. Теоретичні основи 
екотуризму, означення його пріоритетності для 
сталого розвитку туристичної сфери відобра-
жені у працях О. Воробйової [6-8], О. Зими [12], 
С. Новицької [33], Л. Теодорович [39] та інших 
[25-26; 30; 38]. Рекреаційний потенціал рельєфу 
та геоморфологічних об’єктів Українських Кар-
пат в цілому та Прикарпаття зокрема, питання 
еко- і геотуристичного використання природних 
комплексів досліджують В. Брусак, Ю. Зінько, 
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О. Левицький, В. Манюк, О. Шевчук [2-3; 13-19; 
27; 28-29; 42]

Мета дослідження – охарактеризувати 
роль проектів міжнародної технічної допо-
моги для розвитку туристичної інфраструк-
тури у Карпатському регіоні, котра внаслідок 
аксіологічної трансформації потреб спожива-
чів туристичних послуг не завжди відповідає 
високим європейським стандартам, наголо-
сити на позитивній ролі еко- і геотуризму для 
забезпечення сталості місцевих громад.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В аналітичному дослідженні Про-
грами ООН з навколишнього середовища 
«Туризм у Зеленій Економіці: інформаційний 
звіт» зазначається, що «традиційний масовий 
туризм досяг стадії стійкого зростання. На про-
тивагу цьому, екотуризм, природний туризм, 
туризм спадщини, культурний і «м’який» при-
годницький туризм беруть на себе ініціативу і, 
за прогнозами, будуть швидко зростати про-
тягом наступних двох десятиліть. Передбача-
ється, що глобальні витрати на екологічний 
туризм будуть рости більш високими темпами, 
ніж середнє зростання всієї галузі [56, p. 9].

ЮНВТО оцінила ємність ринку екотуризму 
через призму загальної туристичної статис-
тики. Шляхом аналізу мотивацій відвідування 
різних дестинацій встановлено, що 40-60% 
всіх міжнародних туристів є екотуристами, 
тому що вони зорієнтовані на отримання вра-
жень від природної флори, а 20-40% туристів 
зорієнтовані на сприйняття фауни. Оскільки 
екотуризм визначається через його цілі, то 
вирахувати справжню кількість екотуристів 
доволі важко [32, c. 91]. Власне, порахувати 
кількість «справжніх» екотуристів досить 
важко, бо ситуація ускладнюється різнотлума-
ченням самого розуміння екотуризму як виду 
туризму. За даними ЮНВТО, частка екотурис-
тів становить від 12 до 15% серед усіх турис-
тів [26; 43, с. 112].

Рушієм суспільної свідомості країн із висо-
ким рівнем добробуту та соціального розви-
тку є існування тріади – гедонізм, культурні та 
духовні цінності, екологія, тобто задоволення 
життям через мандрівки і соціальні комуніка-
ції у чистому та безпечному середовищі. Трен-
дом туристичного розвитку у світі сьогодні є 
перехід моделі відпусткового циклу до індиві-
дуалізованого рекреаційного попиту та задо-
волення інтелектуальних запитів через нішеві 
види туризму: на зміну концепції трьох «S» 
(«sun – sea – sand» («сонце – море – пісок»), 
тобто пляжного відпочинку, прийшла концеп-
ція трьох «L» («lore – landscape – leisure» 

(«знання/національні традиції – пейзаж – 
дозвілля») [53, p. 119]. Саме ця формула від-
крила світу екотуризм. Про таку тенденцію у 
Європі вели мову ще у 1980-х рр. [52]. Резуль-
тати дослідження, проведеного у 1989 році 
на замовлення Міністерства туризму Франції 
і Міжвідомчого комітету територіального пла-
нування і регіональної промоції, показали, що 
вже тоді відбувалась заміна подорожей типу 
три «S» відпочинком типу три «L» [55, p. 43]. 
Перші теоретичні положення такої трансфор-
мації актуалізовані Діном МакКаннеллом ще у 
1976 р. Він вважає, що з появою туристів світ 
кардинально змінився, і сьогодні гори, річки, 
історичні пам'ятники, народні звичаї, свята 
перетворилися в туристичні атракції. Бажання 
відчувати «справжність» в атракціях мотивує 
те, що МакКанелл називає «туристичною сві-
домістю» – туристи подорожують у пошуках 
автентики, якої, на їх переконання, немає у 
їх повсякденному житті [48]. Зазвичай, ман-
дрівник нечасто відвідує туристичні регіони 
для того, щоб оцінити тамтешні культуру, красу 
природи і довкілля, відповідно нова модель від-
починку три «L» демонструє споживання, про-
тягом якого досвід індивіда є привілейованим, 
надзвичайним і, отже, сакральним у порівнянні 
з повсякденним життям, де робота та рутина 
означають невігластво [54, p. 129]. Варто від-
значити, що концепція МакКаннелла і його 
послідовників сьогодні піддається ревізії [50]. 
Втім, наразі трендом у Європі вже стало домі-
нування трьох «E» («extreme – exotic – energy» 
(«екстрим – екзотика – енергія») [34, с. 104] 
або («entertainment – excitement – education» 
(«розваги – азарт– освіта») [45, s. 213].

У дискусії екологів на тему обмеження 
використання об’єктів природно-заповідного 
фонду для споживацьких потреб туристів у 
зв’язку з посиленням негативного впливу на 
дику природу, підтримую позицію Всесвітнього 
фонду дикої природи. Місія Фонду: «Май-
бутнє, у якому природа та людина будуть жити 
у гармонії». Людина повинна охороняти при-
роду, але не відгороджуватися від неї. Еколо-
гічний туризм сприяє розвитку економіки регі-
ону, тому що забезпечується участь місцевого 
населення у наданні туристичних послуг. На 
думку представників Фонду, вкладення коштів 
у туристичну інфраструктуру дозволить збері-
гати природу [11].

Відносно недавно в Україні почав розвива-
тись геотуризм (геологічний туризм), сьогодні 
активно розробляються проекти і заходи з 
упровадження цієї форми активного пізнання 
природи. Геотуризм фактично є видом еколо-
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гічного туризму (окремі дослідники підносять 
його статус до окремої форми пізнавального 
туризму), який передбачає пізнання геологіч-
ної спадщини (геологічних (геоморфологічних) 
об’єктів і процесів) на природно-заповідних 
територіях чи відомих геотуристичних місце-
востях, а також отримання від контакту з ними 
естетичних вражень [15, с. 128]. Найширше 
це поняття розкривають фахівці громадської 
організації «Ноосфера»: це подорож, присвя-
чена унікальній культурі та історії будь-якого 
регіону, яка підтримує або підкреслює знання 
географічного характеру про місце, його ото-
чення, спадщину, естетику, культуру і добро-
бут місцевого населення [9]. 

Основою екологічної туристичної діяль-
ності виступає природний потенціал, на основі 
якого реалізується екотуристичний продукт. 
Геоекотуризм залежить від природних і еко-
логічних умов території, рівня збереження 
унікальних або типових для регіону об’єктів, 
явищ природи [22, c. 204]. А рівень збереже-
ності природних об’єктів залежить від еко-
культури соціуму, яка формується в процесі 
організації і проведення екотурів [30, с. 47]. 

Актуальним питанням для Карпатського 
регіону є збереження екологічно збалансо-
ваного соціально-економічного розвитку, при 
якому використання інфраструктури екоту-
ризму має забезпечувати збереження унікаль-
них і типових природних ландшафтів. На думку 
О.Воробйової, екологічна інфраструктура є 
невід’ємним і обов’язковим елементом сис-
теми регулювання екологічного балансу тери-
торії. Вона розглядає основні проблеми вза-
ємодії суспільства (виробництво й населення) 
і природи, які найбільш гостро проявляються у 
процесі природокористування [7, с. 38].

У 2013 р. Інститутом стратегічних дослі-
джень органам державного управління для 
підвищення ефективності використання 
туристично-рекреаційного потенціалу гірських 
районів західних регіонів України було запро-
поновано активніше працювати над заміщен-
ням державного бюджетного фінансування 
проектів розвитку їх економік, активізувати 
діяльність щодо популяризації можливостей 
і переваг вітчизняного туристично-рекреацій-
ного комплексу, ініціювати збільшення обся-
гів та практик використання механізмів дер-
жавно-приватного партнерства [31]. 

Зважаючи на обмежені можливості бюджет-
них ресурсів, сьогодні активність і професій-
ність профільних громадських організацій на 
рівні західних регіонів України починає визна-
чати напрями туристичної політики останніх, 

а, отже, і залучення інвестиційних коштів у 
розвиток туризму, у т.ч. через проекти ЄС. 
Саме через ґрантові програми розбудову-
ється еко- і геотуристична інфраструктура, 
здійснюють заходи щодо збереження дикої 
природи і водночас поступово вирішується 
проблема балансу «туристське споживання – 
навколишнє природне середовище».

Серед останніх здобутків варто перелічити 
наступні проекти, пов’язані з розвитком еко- і 
геотуризму: 

- проект «Створення транскордонної 
мережі розвитку та просування туризму 
між Івано-Франківською областю України та 
повітом Марамуреш Румунії» (2007–2009). 
Результат: веб-портал www.travelcarpathians.
com, Екотуристичний візит-центр на терито-
рії Карпатського НПП; започаткування діалогу 
щодо відкриття пішого переходу на ділянці 
українсько-румунського кордону між Івано-
Франківською областю та повітом Марамуреш 
(підготовлено попереднє техніко-економічне 
обґрунтування створення нового пункту пере-
ходу) [40; 41];

- проект ВелоКраїна (2008–2010). Резуль-
тат: веб-портал http://bikeland.сom.ua, інфра-
структура для рекреаційних велосипедних 
поїздок у горах, журнал «ВелоКраїна. Путів-
ник велосипедиста» [5]; 

- проект «Гармонізація розвитку туризму 
в сільській місцевості Карпатського регі-
ону» (2010–2012). Результат: Стратегія роз-
витку Карпатського села, веб-портал http://
ruralcarpathians.com, Правила поведінки 
туристів в Карпатах [21];

- проект «Без кордонів: мережа природних 
маршрутів в Східних Карпатах» (2012–2014). 
Результат: Стратегія розвитку природного 
туризму у Східних Карпатах, путівник природ-
ного туризму Східних Карпат, інформаційно-
просвітницькі стенди і вказівники на піших 
маршрутах, вежі для спостереження за дикою 
природою у межах Карпатського НПП, проек-
тна документація для еко-кемпінгу, візит-цен-
тру на Заросляку [36];

- проект «Карпатський туристичний шлях» 
(2011-2013). Результат: веб-портал http://www.
carpathianroad.eu [20];

- проект «Гео-Карпати – Створення поль-
сько-українського туристичного шляху» (2012–
2014). Результати: Концепція створення гео-
парків в Українських Карпатах, веб-портал http://
geokarpaty.net/ua/, геотуристичний путівник, гео-
туристичний транскордонний маршрут [10];

- проект «Карпатський туристичний шлях 2» 
(2012–2014). Результат: посібник «Концеп-
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ція транскордонної туристичної мережі «Кар-
патський туристичний шлях»; бренд «Тран-
скордонна туристична мережа «Карпатський 
туристичний шлях» [46];

- проект «Транскордонна співпраця для 
рекреаційного туризму польсько-україн-
ського прикордоння» (2014): 1) мікропроект 
«Стратегія розвитку рекреаційного туризму 
польсько-української частини Карпатського 
Єврорегіону (М-1)». Результат: Стратегія 
розвитку рекреаційного туризму польсько-
української частини Карпатського Євроре-
гіону, веб-портал http://www.kurortykarpat.
euroregionkarpaty.com.ua [4; 24]; 2) мікро-
проект «Промоція потенціалу Карпат – ство-
рення транскордонної промоційної плат-
форми (М-2)». Результат: веб-портал http://
www.uzdrowiskakarpackie.eu, каталог пропо-
зицій лікування, оздоровлення та відпочинку 
в курортах українсько-польського прикор-
доння, путівник територією українсько-поль-
ської частини Карпатського Єврорегіону [4; 
57]; 3) мікропроект «Трансфер ідеї зеленого 
туризму в Україні на основі системи сертифі-
кації GoToCarpathia (М-8)». Результат: при-
готування суб'єктів туристичної діяльності 
на теренах Львівської, Івано-Франківської 
та Закарпатської областей щодо отримання 
міжнародного сертифікату GoToCarpathia. 
Сертифікати GoToCarpathia відносяться до 
різних груп товарів і послуг на території Схід-
них Карпат, є місцевим аналогом екологіч-
них сертифікатів та знаків якості [4; 44; 49]; 
4) мікропроект «Дикі Карпати – розвиток при-
родничого туризму в польсько-українських 
Східних Карпат (М-9)». Результат: навчання 
та майстер-класи з фотографування природ-
них і туристичних об'єктів з метою збільшити 
зацікавленість до них через покращення в 
учасників навичок з фотографування при-
роди [4]; 5) мікропроект «Створення школи 
рекреаційного туризму (М-11)». Результат: 
путівник про туристичні ресурси українського 
прикордоння, промоційний фільм і буклет про 
атракції Бескидів [4]; 6) мікропроект «Стеж-

ками Українських Карпат. Промоція туристич-
ного продукту (М-12)». Результат: веб-портал 
http://carpathian.land, буклети про 10 об’єктів 
природо-заповідного фонду в Українських 
Карпатах [4; 35];

- проект «Підтримка економіки Закар-
патської області через розвиток і промоцію 
її туристичного потенціалу» (2014–2016). 
Результат: відеофільм «Карпатський турис-
тичний шлях», електронна база даних турис-
тичних шляхів Закарпаття, Центр прийому 
туристів у межах НПП Синевир, мотузковий 
парк (у процесі будівництва), туристський 
шлях для неповносправних (3 км), інформа-
ційні туристичні знаки на автошляхах [46].

Висновки з цього дослідження. Екоту-
ризм постає вагомим засобом збереження 
навколишнього природного середовища через 
підвищення екологічної свідомості населення 
та створення економічних стимулів до охорони 
довкілля, що, врешті, забезпечує притік коштів 
на підтримку охоронних програм об’єктів при-
родно-заповідного фонду. Завданняv соціуму 
є утримання балансу «туристське спожи-
вання – навколишнє природне середовище». 
З метою забезпечення сталого розвитку еко- і 
геотуризму в Карпатському регіоні в останні 
роки органами влади, громадськими органі-
заціями реалізовується низка проектів міжна-
родної технічної допомоги. Більшість заходів 
таких проектів виконують просвітницьку про-
моційну функції, хоча є і такі, які спрямовані 
на підтримку і розвиток еко- і геотуристичної 
інфраструктури. Зважаючи на обмеженість 
бюджетного фінансування заходів природо-
охоронного характеру, використання фінан-
сового ресурсу міжнародної технічної допо-
моги є важливим інструментом забезпечення 
сталості природних територій у Карпатах. 
Враховуючи ці обставини, місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого само-
врядування регіону доцільно продовжувати 
активно співпрацювати з екологічними і турис-
тичними громадським організаціями у цьому 
напрямі.
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Стаття присвячена дослідженню актуальної проблематики реалізації міжрегіональних стратегій, зокре-
ма вивченню та систематизації закордонного досвіду на прикладі регіонів Китайської Народної Республіки. 
Окреслено та проаналізовано деякі соціально-економічні показники, що характеризують сучасний стан китай-
ських регіонів; визначено документи, що здійснюють окремі допоміжні дії у фінансовій, податковій та інших 
сферах міжрегіонального співробітництва.

Ключові слова: досвід, міжрегіональне співробітництво, стратегії, розвиток, довгострокові документи.

Рогозян Ю.С. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Статья посвящена исследованию актуальной проблематики реализации межрегиональных стратегий, в 
частности изучению и систематизации зарубежного опыта на примере регионов Китайской Народной Рес-
публики. Определены и проанализированы некоторые социально-экономические показатели, характеризу-
ющие современное состояние китайских регионов; определены документы, осуществляющие отдельные 
вспомогательные действия в финансовой, налоговой и других сферах межрегионального сотрудничества.

Ключевые слова: опыт, межрегиональное сотрудничество, стратегии, развитие, долгосрочные документы.
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The article investigates the actual problems of the interregional strategies implementation, in particular organize 
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economic indicators that characterize the current state of Chinese regions; defined documents, engaged in certain 
activities auxiliary to financial, tax and other areas of interregional cooperation.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Регіональна та міжрегіональна полі-
тика, які є майже неподільними, по-різному 
функціонують в економічно активних країнах 
світу та по-різному розглядаються: як частина 
загальної політики держави щодо перерозпо-
ділу доходів у суспільстві, особливо в країнах 
з цільово-орієнтованою ринковою економікою 
або як частина регіональної політики в таких 
лідерських країнах, як Китайська Народна 
Республіка (далі – Китай).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості формування міжрегіональних 
соціально-економічних систем висвітлено у 
працях З. Варналія, В. Геєця, М. Долішнього, 
І. Кононова, В. Кравціва, М. Паламарчука, 
О. Паламарчука, І. Сторонянської, А. Філі-
пенка, Л. Шевчук та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання регіональної 
політики, як наслідок і розвиток міжрегіональ-
них зв’язків, у будь-якій країні повинні відріз-

нятися наступними ознаками: наявність усві-
домленого і сформульованого бачення цілей 
регіонального та міжрегіонального розвитку 
країни; наявність органів влади, які несуть від-
повідальність за зміну пропорцій територіаль-
ного розвитку регіонів; наявність спеціальних 
інструментів, націлених на підйом проблем-
них територій, що не досліджено на даний час 
на прикладі Китаю.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Інструментів міжрегіональної полі-
тики існує безліч, в кожній країні вони свої, бо 
розвиваються й міжбюджетні відносини, що 
супроводжуються загальною для багатьох країн 
проблемою пошуку компромісу між вирівнюван-
ням бюджетної забезпеченості регіонів і ство-
ренням стимулів для органів влади на місцях 
проводити ефективну соціально економічну 
політику. Усе це обумовлює вивчення закордон-
ного досвіду реалізації міжрегіональних страте-
гій на прикладі Китаю, що й визначило необхід-
ність та мету написання даної статті.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У Китаї здійснюється поетапна регіо-
нальна політика, відповідно до якої різні частини 
країни включаються в систему світогосподар-
ських зв’язків в різному темпі і масштабі. На пер-
шому етапі це були провінції Східного Китаю, 
яким надавалася різноманітна державна під-
тримка. Зокрема, в них діяв особливий (більш 
ліберальний) податковий, митний і фінансовий 
режими, режим залучення іноземних інвестицій, 
а також здійсню-здійснювалися великі державні 

інвестиції в інфраструктурні проекти. Передба-
чалося, що східні провінції стануть локомоти-
вом для економічного розвитку решті території 
Китаю. Завдяки такій політиці Східний Китай 
домігся видатних економічних успіхів. Разом з 
тим, його вплив на економічний розвиток решти 
території Китаю залишається обмеженим – еко-
номічна диференціація навіть посилилася за 
час економічних реформ.

Результати такої діяльності говорять про 
ефективність нового етапу регіональної полі-

Таблиця 1
Показник ВВП на душу населення в китайських регіонах за 2012 р.

Назва регіону ВВП/особу, дол. 
США ВВП, млн дол. США Населення, млн осіб

м. Тяньцзинь 14 750 204 122 13 838 700
м. Пекин 13 797 281 996 20 439 500
м. Шанхай 13 471 318 437 23 639 500
Цзянсу 10 827 856 368 79 093 900
авт. район Внутрішня 
Монголія 10 189 253 281 24 857 800

Чжецзян 10 022 548 219 54 700 000
Ляонін 8 958 392 892 43 860 000
Гуандун 8 570 904 046 105 494 200
Фуцзянь 8 359 312 107 37 340 000
Шаньдун 8 201 792 289 96 610 000
Цзилінь 6 877 189 114 27 499100
м. Чунцин 6 191 181 529 29 320 000
Хубей 6 111 352 478 57 682 500
Шеньсі 6 108 191 886 37 478 500
Хебей 5 796 420 990 72 640 100
Нінся-Хуейський авт. 
район 5 729 36 858 6 433 200

Хейлунцзян 5 657 216 896 38 340 000
Сіньцзян-Уйгурський 
авт. район 5 372 118 278 22 207 500

Шаньсі 5 327 228 930 36 019 200
Хунань 5 304 350 958 66 172 500
Цинхай 5 231 29 854 5 706 700
Хайнань 5 129 45 232 8 819 500
Хенань 5 025 472 240 93 970 000
Сичуань 4 686 377 819 80 631 000
Цзянси 4 562 205 124 44 961 800
Аньхой 4 561 272 666 59 780 000
Гуанси-Чжуанський 
авт. район 4 427 206 432 46 635 000

Тибетський авт. район 3 633 11 019 3 056 500
Юньнань 3 516 163 324 46 449 000
Ганьсу 3 482 89 508 25 708 700
Гуйчжоу 3 100 107 758 34 765 000
Країна в цілому 6 091 8 226 885 1 350 700 000

Складено автором на основі [3]
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тики, який включає в себе й розвиток міжрегі-
ональних зв’язків та співробітництва – різниця 
між рівнем економічного розвитку різних час-
тин Китаю повільно, але скорочується.

C початком економічних реформ у 
1980-х рр. у Китаї було виділено чотири еко-
номічні макрорегіони: Східний Китай у складі 
прибережних провінцій Хайнань, Гуандун, 
Фуцзянь, Чжецзян, Цзянсу, Шаньдун, Хебей, 
міста центрального підпорядкування Пекін, 
Тяньцзінь і Шанхай;Центральний Китай: про-
вінції Хунань, Цзянсі, Хубей, Аньхой, Хенань 
і Шаньсі; Північно-Східний Китай: провінції 
Ляонін, Цзілінь (Гірін) і Хейлунцзян;Західний 
Китай: автономні райони Внутрішня Монго-
лія, Тибетський, Синьцзян-Уйгурський, Нінся-
Хуейський і Гуансі-Чжуанський, провінції 
Юньнань, Гуй-чжоу, Сичуань, Ганьсу, Цинхай, 
Шеньсі і місто центрального підпорядкування 
Чунцін.

Східний Китай був обраний в якості локо-
мотива для розвитку міжрегіональних зв’язків 
та китайської економіки в цілому. Передба-
чалося, що за рахунок своїх конкурентних 
переваг (транспортна доступність, надмірна 
пропозиція робочої сили, наявність великих 
адміністративно-промислових центрів) прибе-
режні провінції зможуть «підтягнути» за собою 
менш розвинені райони [1].

Для розвитку регіональної та міжрегіо-
нальної політики була прийнята програма 
пріоритетного розвитку східних провінцій, яка 
передбачала активне залучення іноземних 
інвестицій, великі державні капіталовкла-
дення в основні фонди (перш за все в інф-
раструктурні проекти), а також загальну лібе-
ралізацію торгово-економічних відносин між 
самими регіонами та із зовнішнім світом.

У результаті проведеної політики між Схід-
ним, Центральним, Північно-Східним і Захід-
ним Китаєм склалася нерівність за рівнем еко-
номічного і промислового розвитку в цілому і 
зокрема за окремими економічними показни-
ками. Так, у 2012 р. сукупна частка східних про-
вінцій Китаю в загальному ВВП країни склала 
більше 50% при частці в населенні – близько 
38%. На них припало більше 80% обсягу всього 
китайського експорту, а середні темпи при-
росту ВВП східних провінцій у 2000–2011 рр. 
склали більше 11% на рік [2].

У 2012 р. ВВП на душу населення в Тянь-
цзіні, Шанхаї та Пекіні, розташованих на схід-
ному узбережжі, склав більше 13 тис. дол. при 
тому, що обсяг ВВП на душу населення в від-
стаючих провінцій коливався від 3 до 5,5 тис. 
дол. (табл. 1).

У цілому вплив прискореного економіч-
ного розвитку Східного Китаю на інші регі-
они поки залишається обмеженим. За роки 
реформ відставання Центрального, Пів-
нічно-Східного та Західного Китаю від про-
цвітаючого Сходу продовжувало збільшува-
тися з таких причин:

1) відсутність державної політики розви-
тку відстаючих регіонів та міцних зв’язків між 
ними та процвітаючими регіонами. Основним 
стимулом розвитку Східного Китаю стала 
державна політика щодо створення експор-
тоорієнтованої моделі економічного розви-
тку. В рамках такої політики в східних провін-
ціях було надано податкові пільги, правила 
ведення зовнішньоекономічної діяльності та 
порядок залучення прямих іноземних інвес-
тицій, а також створені спеціальні економічні 
зони;

2) недостатні державні капіталовкладення, 
велика частина яких прямувала в східні про-
вінції;

3) слабкий розвиток недержавних форм 
власності. У східних провінціях на підприєм-
ства недержавної форми власності припадає 
понад 70% валової промислової продукції;

4) низька щільність населення в даних про-
вінціях, яка стала причиною дефіциту робочої 
сили та недостатньої ємності внутрішнього 
ринку.

З точки зору китайського законодавства, 
загальні міжрегіональні стратегічні цілі вста-
новлюються п’ятирічними планами, на відміну 
від українських стратегій розвитку. Так, необ-
хідність реалізації програм встановлена 10-м, 
11-м і 12-м п’ятирічними планами на сьогодні, 
а конкретні дії вказуються в Програмах роз-
витку зв’язків регіонів. Окремі допоміжні дії у 
фінансовій, податковій та інших сферах вста-
новлюються законами регіонального або наці-
онального рівнів:

- «Програма прискореного розвитку та вза-
ємодії західних районів Китаю до 2020 року» 
спрямована на подолання відставання регіо-
нів шляхом створення протягом 10 років спри-
ятливого інвестиційного міжрегіонального 
клімату з акцентом на розвиток спільного еко-
логічного сільського господарства, високотех-
нологічних галузей промисловості, сучасної 
транспортної і комунікаційної інфраструктури, 
спільні заходи із залучення в регіони інозем-
ного капіталу.

- «План дій з розвитку міжрегіональної інф-
раструктури», в рамках якого реалізуються 
спільні заходи регіонів Шаньсі, Цинхай, Аньхой 
та Ганьсу. Так, уже було побудовано ділянку 
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залізничної лінії Шансі-Нанкін-Аньхой, про-
тяжністю 955 км і вартістю 23,23 млрд юанів; 
залізницю Чунцин-Ганьсу (640 км, 18,23 млрд 
юанів); шосейні дороги: «5 вертикальних і 
7 горизонтальних державних автодорожніх 
магістралей» (35 тис. км) тощо.

- «Програма відродження Північно-Схід-
ного та Північно-Західного Китаю» передба-
чає звільнення даних регіонів від справляння 
окремих податків, а також поетапне розши-
рення переліку продукції для зниження ставок 
ПДВ, щорічне визначення ключових спільних 
довгострокових проектів регіонів, фінансу-
вання яких здійснюється виключно за рахунок 
коштів центрального державного бюджету, 
організації спільного обміну кадрами промис-
лових підприємств регіонів, інноваційно-інвес-
тиційних процесі тощо [2; 3].

Таким чином, у Китаї активно проводиться 
політика регіонального розвитку, на відміну 
від міжрегіонального. Незважаючи на необхід-
ність існування та реалізації довгострокових 
договорів або стратегій розвитку міжрегіо-
нальних зв’язків, Китай не приділяє належної 
уваги даному процесу.

У цілому всі міжрегіональні програми роз-
витку регіонів вписані в загальну стратегію 
розвитку економіки Китаю та не передбачають 
заохочення розвитку окремих міжрегіональ-
них стратегічних галузей.

Приблизно з 2008 р. уряд послабив контр-
оль за фінансуванням проектів на регіональ-
ному рівні. Регіональній владі було надано 
право розробки фінансових інструментів для 
інвестування в будівництво інфраструктурних 
міжрегіональних проектів, що стало однією з 
причин формування досить великого обсягу 
заборгованості регіональних урядів. Велика 
частина заборгованості була сформована в 
період кризи 2008–2009 рр. 34 трлн юанів, 
вкинуті тоді в провінційні економіки в рамках 
антикризових заходів, тільки 1,18 трлн було 
виділено з центрального бюджету, все інше – 
це кошти регіональних урядів, в основному 
позикові.

Ще одним важливим аспектом регіональ-
ного та міжрегіонального розвитку в Китаї є 
процес урбанізації. Передбачається, що зрос-
тання чисельності міського населення дасть 
змогу Китаю зберегти середньорічні темпи 
приросту ВВП на рівні 7-7,5% за рахунок 
збільшення середнього класу і, як наслідок, 
збільшення внутрішнього споживання. Урбані-
зація дозволить Китаю перейти від експорто-

орієнтованої моделі економічного зростання 
до моделі, заснованої на пріоритетах внутріш-
нього споживання.

Одним із основних механізмів розвитку еко-
номіки регіонів є створення вільних економіч-
них зон (далі – ВЕЗ). Протягом 1980–2010-х рр. 
державна політика Китаю щодо ВЕЗ пройшла 
кілька етапів – від особливих економічних зон 
і відкриття приморських міст і районів до роз-
ширення відкритості цілих внутрішньоконти-
нентальних і прикордонних районів.

У Китаї розроблено та реалізовано на прак-
тиці національну теорію розвитку ВЕЗ, що має 
на увазі постійне створення передумов для 
переходу зони в новий якісний стан, тобто її 
економічну і соціальну модернізацію.

На першому етапі розвитку ВЕЗ – під час 
створення її соціально-виробничої інфра-
структури – провідна роль належить держав-
ним інвестиціям. Створюється «прозора» нор-
мативно-правова база і пропонуються вигідні 
умови здійснення інвестицій (відсутність ПДВ, 
звільнення від податків тощо). Приватні інвес-
тиції також є необхідними, але здійснюються в 
основному у окупні й високорентабельні регі-
ональні та міжрегіональні проекти (торгівля, 
сфера послуг, посередництво та ін.).

На наступному етапі розвитку ВЕЗ приват-
ний капітал стає домінуючим, який направ-
ляється відповідно до пріоритетів розвитку 
національної економіки. За участю держави 
підприємства переходять до комплексної 
переробки сировини з утворенням системи 
підприємств і галузей, що можуть розташову-
ватися у різних регіонах, але які об’єднуються 
завдяки технологічним ланцюжкам у вироб-
ничі кластери.

Висновки з цього дослідження. У цілому 
результати регіональної та міжрегіональної 
політики в Китаї можна оцінювати як позитив-
ний досвід, однак на шляху подальшого роз-
витку відстаючих регіонів є певні перешкоди. 
Так, в регіонах країни відсутня розробка стра-
тегій розвитку міжрегіонального співробітни-
цтва як таких, їх заміняють програми та плани 
заходів, проте останні носять середньостро-
ковий характер, а отже не можуть повноцінно 
замінити стратегічні плани та дії.

Виходячи з цього, можна констатувати, що 
зберігається економічна диференціація китай-
ських регіонів. Разом із тим це створює спри-
ятливі умови для інтенсифікації українсько-
китайських відносин, що потребує подальших 
досліджень за даним напрямом.



429

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ЛІТЕРАТУРА:
1. Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України. – 2008. – № 3. – C. 51-58.
2. Помитов С.А. Досвід створення кластерних структур [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.ekportal.ru/page-id-1910.html.
3. Національне статистичне бюро КНР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stats.gov.cn.



430

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

© Сімків Л.Є.

РО
ЗВ

И
ТО

К 
П

РО
Д

УК
ТИ

ВН
И

Х 
СИ

Л
 І

 Р
ЕГ

ІО
Н

А
Л

ЬН
А
 Е

КО
Н

О
М

ІК
А

УДК 330.322:330.34

Стан інвестиційної активності в регіонах України
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У статті висвітлено ключові аспекти сучасного розвитку інвестиційної діяльності в регіонах України. Про-
ведений аналіз дає змогу констатувати, що у розподілі інвестицій за регіонами країни зберігається надмірна 
диференціація. Визначено основні чинники, що стримують розвиток інвестиційної діяльності в регіонах.
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Симкив Л.Е. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
В статье освещены ключевые аспекты современного развития инвестиционной деятельности в регио-

нах Украины. Проведенный анализ позволяет констатировать, что в распределении инвестиций по регионам 
страны сохраняется чрезмерная дифференциация. Определены основные факторы, сдерживающие разви-
тие инвестиционной деятельности в регионах.

Ключевые слова: инвестиционные процессы, инвестиционный климат, инвестиционная привлекатель-
ность, инвестиционная активность, капитальные инвестиции, прямые иностранные инвестиции.

Simkiv L.Ye. STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN REGIONS OF UKRAINE
In the article it is thrown light upon the aspects of modern development of the investment activity in the regions 

of Ukraine. Carried out analysis makes it possible to state that excessive differentiation is kept in the investment 
distribution for the country`s regions. It is determined the main factors, which are the obstacles in the way of 
investment activity in the regions.

Keywords: investment processes, investment climate, investment attractiveness, investment activity, capital 
investment, foreign direct investment.

Постановка проблеми. Успішна реаліза-
ція завдань соціально-економічного розвитку 
регіонів значною мірою залежить від ефектив-
ності організації інвестиційного процесу. Саме 
активізація інвестиційного процесу є голов-
ною складовою економічних вимог, які покли-
кані визначити реальні зрушення в структурі 
економіки країни та регіону, прискорити пере-
хід економіки на якісно новий рівень індустрі-
ального розвитку, підвищити якість вітчизня-
ної продукції та її конкурентоспроможність на 
світовому ринку, сприяти подоланню міжрегі-
ональних диспропорцій, забезпечити якісне 
економічне зростання в державі.

У зв’язку із цим особливої актуальності 
набувають питання, пов’язані з вивченням 
умов створення сприятливого інвестиційного 
клімату регіону, підвищення рівня його інвес-
тиційної привабливості, залученням інвес-
тицій і їх ефективним використанням, роз-
ширення та поглиблення євроінтеграційних 
інвестиційних зв’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у вивчення сучасних напрям-
ків і пріоритетів регіонального розвитку, інвес-
тиційних процесів, що там відбуваються, зро-

били вітчизняні науковці, зокрема, С.О. Біла 
[1], П.П. Борщевський [2], З.В. Герасимчук [3], 
О.В. Колянко [4], І.Л. Сазонець [11], С. Ткач 
[12], В.Р. Ткачук [3] та ін. Проте значна кіль-
кість публікацій, що присвячена цим питан-
ням, тільки підтверджує потребу в подальших 
дослідженнях.

Поглиблення міжрегіональних диспро-
порцій у рівні забезпечення територій інвес-
тиційними ресурсами вимагає дослідження 
регіональних особливостей та факторів 
формування інвестиційного клімату, оцінки 
існуючих тенденцій та здійснення прогноз-
них передбачень його трансформації. Недо-
статньо висвітленими залишаються і питання 
постійного моніторингу сучасного стану інвес-
тування з метою своєчасного та якісного регу-
лювання.

Мета статті. Можливості здійснення успіш-
них ринкових перетворень, забезпечення ста-
більного економічного зростання в Україні та 
зменшення регіональних диспропорцій соці-
ально-економічного розвитку багато в чому 
залежать від того, як розв’язуватимуться 
завдання підвищення інвестиційної привабли-
вості держави в цілому та регіонів, зокрема. 
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Отже, метою даної статті є дослідження тери-
торіальних аспектів розвитку інвестиційної 
діяльності в контексті сучасних трансформа-
ційних економічних перетворень, особливо з 
погляду її ролі у здійсненні структурної пере-
будови регіональної економіки, забезпеченні 
якісного економічного зростання та реаліза-
ції інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 
національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Соціально-
економічний стан регіонів України характе-
ризується проявами гострих кризових явищ, 
виникнення та розвиток яких обумовлені не 
лише зовнішніми викликами та несприят-
ливими макроекономічними тенденціями, а 
значною мірою – негативними наслідками 
реструктуризації промислових підприємств, 
військовим конфліктом на сході держави та 
політичною кризою.

Збільшення обсягів вітчизняних та іно-
земних інвестицій є важливою передумовою 

поступового відновлення економічного зрос-
тання шляхом формування сприятливого 
інвестиційного клімату в Україні, який забезпе-
чить належні нормативно-правові гарантії іно-
земним і вітчизняним інвесторам, сприятливі 
умови для розвитку бізнесу.

Однак економічна та політична ситуа-
ція, яка склалася сьогодні в державі значно 
ускладнює інвестиційну діяльність і негативно 
впливає на поведінку як закордонних, так і 
вітчизняних інвесторів. Інвестиційний процес 
в Україні характеризується відсутністю ста-
більності та значною залежністю обсягів капі-
тальних інвестицій від зовнішніх та внутрішніх 
факторів. Відновлення інвестиційної актив-
ності у після кризовий період розпочалося зі 
суттєвим відставанням від динаміки економіч-
ного зростання. Лише у 2011 р. вдалося зупи-
нити процес скорочення обсягів капітальних 
інвестицій та забезпечити їх приріст на рівні 
37,5% порівняно із 2010 р. (рис. 1). Проте вже 
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Рис. 1 Динаміка зміни капітальних та прямих  
іноземних інвестицій в Україні в 2002–2015 рр.

Джерело: [5; 6; 7]
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у 2013 році тенденція до зменшення обсягів 
капітальних інвестицій поновлюється.

Так, у 2013 р. індекс обсягу капітальних 
інвестицій по Україні склав 94,7% (порівняно 
із 2012 р. падіння становило 5,3%). Приріст 
обсягу капітальних інвестицій спостерігався 
лише у 6 регіонах: Вінницькій, Житомир-
ській, Луганській, Миколаївській, Чернігівській 
областях та у м. Севастополь. У 2014 р. обсяг 
капітальних інвестицій порівняно з попере-
днім роком скоротився на 12,2% (індекс обсягу 
капітальних інвестицій склав 87,8%). Приріст 
даного показника спостерігався тільки у 5 регі-
онах: Закарпатській, Запорізькій, Івано-Фран-
ківській, Сумській та Хмельницькій областях. 
За результатами 2015 р. індекс обсягу капі-
тальних інвестицій склав 73,2% (порівняно з 
попереднім роком даний показник скоротився 
на 26,8%). У цей період обсяг капітальних 
інвестицій зріс тільки у Волинській і Хмель-
ницькій областях. У Донецькій та Луганській 
областях протягом 2013–2015 рр., в умовах 
військового конфлікту та дестабілізації сус-
пільно-політичної та соціально-економічної 
ситуації, капітальні інвестиції скоротилися на 
83,7% та 89,7% відповідно. Якщо ситуація не 
стабілізується і військові дії не будуть припи-
нені найближчим часом, в цих регіонах прогно-
зується і подальше падіння обсягів залучення 
інвестиційних ресурсів. Як від вітчизняних, так 
і від іноземних інвесторів слід очікувати замо-
рожування інвестиційних проектів або ж їх 
повне зупинення.

У розподілі капітальних інвестицій за регі-
онами країни зберігається надмірна дифе-
ренціація. Інвестиції здебільшого сконцентро-
вано у тих регіонах, де є можливість швидкої 
окупності таких вкладень. До них відносяться 
регіони з високою концентрацією важкої інду-
стрії та регіони з рекреаційним потенціалом 
(м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Доне-
цька, Львівська, Харківська, Одеська, Запо-
різька області). Регіональна структура розпо-
ділу інвестицій засвідчує, що на ці регіони у 
2014 р. припадало 70,0% їх загальноукраїн-
ського обсягу. У 2015 р. даний показник дещо 
скоротився і становив 68,6%. Спад інвестицій 
у цьому періоді спостерігався у Донецькій, 
Луганській областях. При цьому додамо, що 
в економіку таких областей як Чернівецька, 
Чернігівська, Тернопільська, Рівненська і 
Херсонська стабільно залучаються найменші 
обсяги капітальних інвестицій.

Одним із показників, що характеризу-
ють ступінь інтеграції країни у світове спів-
товариство, є обсяг іноземних інвестицій. 

Інвестиційна привабливість визначається по 
загальному інвестиційному клімату в країні, 
умовами проведення зовнішньої економічної 
діяльності, у тому числі правовими, митними. 
Іноземні інвестиції стимулюють темпи зрос-
тання національної економіки, впровадження 
сучасних технологій, техніки, обладнання, 
створюють додаткові робочі місця, посилю-
ють конкурентоспроможність вітчизняної еко-
номіки. 

З 2003 року спостерігалась стала тенденція 
зростання прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України. Найвищі темпи росту даного 
показника відбуваються в 2006 р. (186,7% 
порівняно з попереднім роком) та 2007 р. 
(149,5%), а починаючи з 2008 р. спостеріга-
ється уповільнення темпів зростання. Незва-
жаючи на те, що в 2014 р. за рівнем прямих 
іноземних інвестицій серед 196 країн світу 
наша держава посіла 42 місце [8], обсяги пря-
мих іноземних інвестицій в цей період були на 
17% меншими, ніж у 2013 р. А у 2015 р. порів-
няно з 2014 р., частка інвестування з боку 
іноземних інвесторів скоротилася на 24,4%. 
Водночас за індексом інвестиційної привабли-
вості (International Business Compass), розра-
хованого міжнародною консалтинговою мере-
жею BDO в 2015 р., Україна посіла 89 місце 
зі 174 країн і покращила свій показник на 
20 позицій в порівнянні з попереднім роком 
(109 місце) [9].

Незважаючи на поліпшення позицій у цьому 
рейтингу та оптимістичні прогнози уряду, 
інвестиційний клімат в Україні залишається 
несприятливим. Тенденція до погіршення 
інвестиційного клімату в Україні розпочалася 
ще з кінця 2011 р. Причинами спаду інвес-
тиційної активності в цей період були висо-
кий рівень фінансових і політичних ризиків в 
Україні, високий рівень інфляції, нестабільне і 
недосконале законодавство, відсутність ціліс-
ної економічної стратегії та ігнорування необ-
хідності в інституціональних перетвореннях, 
високий рівень корумпованості влади тощо. 
Підготовка до підписання Україною Угоди 
про Асоціацію з ЄС спричинили зростання 
індексу інвестиційної привабливості у 3-му 
кварталі 2013 р. Те, що ці очікування бізнесу 
не справдилися, призвело до подальшого 
падіння індексу у 4-му кварталі 2013 р. Очіку-
вання змін та економічних реформ у 2014 р. 
призвели до зростання індексу. Разом з тим, 
враховуючи ситуацію, що склалася в Україні, 
більшість іноземних інвесторів утримуються 
від капіталовкладень в українську економіку. 
У 2-му кварталі 2015 р. результати опитування 
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показали, що інвестори оцінюють рівень при-
вабливості України на 2,66 бали з 5 можливих 
(що є негативним значенням) [10] (рис. 1).

Здійснення інвестиційної діяльності вима-
гає високопрофесійного інформаційного і 
консультативного супроводу. Однак, розвиток 
інвестування в Україні має ряд стримуючих 
чинників, до яких іноземні експерти відносять: 
відсутність податкової реформи, надмірний 
тиск податкових органів, високий рівень бюро-
кратизації і корумпованості державного апа-
рату та відсутність реформ у цьому напрямі, 
недостатній розвиток фінансових ринків, 
слабке валютне регулювання, складність реє-
страційних, ліцензійних і митних процедур, 
відсутність судової, земельної реформ. 

Український уряд впродовж останніх років 
виявляє, так би мовити, подвійні стандарти по 
відношенню до зарубіжних компаній. Офіційна 
політика спрямована на підтримку залучення 
максимальної кількості прямих іноземних 
інвестицій, але на практиці зарубіжні фірми 
мають проходити крізь неймовірні труднощі, 
намагаючись вкласти капітал в українську 
економіку. Українське законодавство не має 
міцної бази, комерційна діяльність стикається 
з цілим рядом бюрократичних перешкод, а 
крім того, багато вітчизняних підприємців про-
сто бояться іноземного капіталу, вважаючи, 
що зарубіжні компанії планують просто екс-
плуатувати українську економіку [11, с. 126].

Все це дозволяє констатувати, що неспри-
ятливий інвестиційний клімат в Україні в осно-
вному зумовлений впливом внутрішніх ризи-
ків, а не зовнішніх. Більше того, такі перепони 
розвитку інвестиційної діяльності як корупція, 
відсутність дієвих реформ судової системи, 
проблеми прав власності та захисту інвесто-
рів, надмірний податковий тиск, не є новими 
для України. З року в рік ці питання залиша-
ються відкритими і набувають хронічного 
характеру. Особливо чутливо на них реагують 
зовнішні інвестори, через що їх частка серед 
джерел фінансування інвестиційної діяль-
ності в Україні залишається стабільно низь-
кою упродовж років. Водночас для внутрішніх 
інвесторів такі перепони не дають можливість 
залучати інвестиції на розширення їх діяль-
ності, оновлювати основні засоби і впрова-
джувати нові технології [12].

Від ефективності організації інвестиційного 
процесу значною мірою залежить і економіч-
ний розвиток регіонів. Довготривала криза в 
Україні охопила усі сфери суспільного життя: 
політичну, економічну, соціальну і призвела 
до погіршення соціально-економічного розви-
тку регіонів та посилення територіальних дис-
пропорцій. Процеси економічного оновлення 
та зростання визначаються розмірами, струк-
турою інвестицій і швидкістю їх здійснення. 
Завдяки припливу додаткового капіталу в регі-
оні можна забезпечити економічне зростання 
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Рис. 2 Індекс інвестиційної привабливості України у 2008–2015 рр.
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шляхом впровадження новітніх технологій, 
оновлення економічної бази, відтворити опти-
мальні структурні пропорції в економіці і як 
наслідок, забезпечити повноцінне функціону-
вання господарських суб’єктів, збільшити кон-
курентоспроможність регіонального вироб-
ництва. Проте несприятливий інвестиційний 
клімат в Україні негативно впливає і на рівень 
інвестиційної привабливості та обсяги інвес-
тування регіонів. Не дивлячись на щорічну 
позитивну динаміку обсягу прямих іноземних 
інвестицій в Україні, різниця в питомій вазі 
регіонів у загальному обсязі вражаюча. 

Так, у 2014 р. найбільший приплив іно-
земних інвестицій було зафіксовано у м. 
Києві – 49,5%, Дніпропетровській – 16,9%, 
Донецькій – 5,6%, Харківській – 3,8%, Київ-
ській – 3,6%, Одеській – 3,1%, Львівській – 
3.0%, Полтавській -2,2% та Івано-Франківській 
– 2,0% областях. До цих регіонів надходить 
89,7 % усіх залучених прямих іноземних інвес-
тицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже 
є економічно розвинутими та найбільш прива-
бливими для іноземних інвесторів. Найнижчі 
показники спостерігалися в Тернопільській – 
0,12%, Чернівецькій – 0,15%, Кіровоград-
ській – 0,18%, Чернігівській – 0,22% областях. 

За часткою прямих іноземних інвестицій 
регіони України можна поділити на три групи:

– регіони, які залучили більше 10% від 
загального обсягу прямих іноземних інвес-
тицій – м. Київ та Дніпропетровська область. 
В цих регіонах акумулюється 66,4% від загаль-
ної кількості інвестицій в Україні;

– регіони, в які надійшло від 1% до 10% 
прямих іноземних інвестицій – Донецька, 
Харківська, Київська, Одеська, Львівська, 
Полтавська, Івано-Франківська, Запорізька, 
Луганська та Черкаська області або 27,8% від 
загальної кількості інвестицій;

– регіони, де частка прямих іноземних 
інвестицій склала менше 1% – Закарпатська, 
Волинська, Житомирська, Рівненська, Сум-
ська, Вінницька, Миколаївська, Херсонська, 
Хмельницька, Чернігівська, Кіровоградська, 
Чернівецька та Тернопільська області. Ці регі-
они отримують тільки 5,8% від усіх інвестицій, 
які були залучені до країни.

Таким чином, інвестиційні потоки обслуго-
вують економічно розвинуті регіони України, 
лишаючи поза увагою менш розвинуті регіони, 
що потребують значного надходження інозем-
них інвестицій. Таке спрямування прямих іно-
земних інвестицій у регіональному розрізі не 
сприяє рівномірному соціально-економічному 
розвитку країни та посилює подальше збіль-

шення регіональних диспропорцій. Задля усу-
нення цих проблем повинна бути сформована 
виважена та дієва державна інвестиційна 
політика, спрямована на збільшення інвести-
ційної привабливості регіонів України.

Висновки з цього дослідження. Проведе-
ний аналіз інвестиційної діяльності в регіонах 
України дозволяє зробити такі висновки.

1. Інвестиційний клімат в Україні упродовж 
останніх років значно погіршився. Серед регі-
онів України у 2014 році найнижчий рівень 
інвестиційної привабливості був характерний 
для Донецької, Луганської, Чернівецької, Хер-
сонської та Закарпатської областей. Крім того, 
за рейтингом інвестиційної привабливості спо-
стерігається зміщення акценту в бік західних 
областей України (Львівської, Івано-Франків-
ської, Вінницької), що надає їм додаткові кон-
курентні переваги порівняно з центральними 
та східними областями. Однак, незважаючи на 
зростання інвестиційної привабливості захід-
них регіонів, інвестиційна активність у них не 
зросла, окрім Івано-Франківської області. Це 
дає підстави говорити про те, що інвестицій-
ний клімат у цих регіонах суттєво не покра-
щився.

2. Інвестиційний процес в Україні харак-
теризується відсутністю стабільності: після 
приросту капітальних інвестицій майже в усіх 
регіонах (2003–2012 рр., за винятком 2009 р.), 
їх обсяги, починаючи з 2013 р. почали скоро-
чуватися. У 2015 р. зниження обсягів капіталь-
них інвестицій відбулося практично у всіх регі-
онах України (окрім Волинської і Хмельницької 
областей). Критична ситуація спостерігалася 
в Донецькій та Луганській областях, де про-
тягом 2013–2015 рр., через дестабілізацію 
політичної та соціально-економічної ситуації, 
капітальні інвестиції скоротилися на 83,7% та 
89,7% відповідно. У 2014 році також відбулося 
скорочення обсягів прямих іноземних інвести-
цій у більшості регіонів України.

3. У розподілі інвестицій за регіонами кра-
їни зберігається надмірна диференціація. 
Інвестиції в основному сконцентровано у еко-
номічно розвинутих регіонах, де є можливість 
швидкої окупності таких вкладень. До них від-
носяться регіони з високою концентрацією 
важкої індустрії та регіони з рекреаційним 
потенціалом (м. Київ, Київська, Дніпропе-
тровська, Донецька, Харківська, Львівська та 
Одеська області). В економіку таких областей, 
як Чернівецька, Чернігівська, Тернопільська, 
Рівненська і Херсонська залучаються най-
менші обсяги інвестицій. Все це не сприяє рів-
номірному соціально-економічному розвитку 
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країни та посилює подальше зростання регіо-
нальних диспропорцій.

4. Основними причинами недостатньої 
інвестиційної активності в регіонах України є 
складний процес входження іноземних інвес-
тицій в країну, невисока довіра до стабільності 
урядових рішень, відсутність дієвих реформ, 
втручання уряду в роботу приватного бізнесу, 
високий рівень корупції та значні адміністра-
тивні перешкоди для розвитку інвестиційної 
діяльності; незацікавленість місцевих органів 
влади в окремих регіонах у швидкому і без-

перешкодному проходженні дозвільних доку-
ментів, що супроводжують реалізацію інвес-
тиційного проекту; військовий конфлікт на 
сході України.

Таким чином, необхідною передумовою 
стабільного розвитку економіки в регіонах 
та забезпечення якісного економічного зрос-
тання в державі є висока інвестиційна актив-
ність, яка досягається не тільки шляхом збіль-
шення реалізованих інвестиційних ресурсів, 
але й за рахунок їх ефективного використання 
у пріоритетних секторах економіки.
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У статті обґрунтовано основні складові інфраструктури регіональних продовольчих комплексів. Проана-
лізовано та вивчено фактори її розвитку. Запропоновано основні заходи покращення інфраструктури, що 
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Ужва А.Н. ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
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of its development. The basic measures of improvement are offered infrastructures which will be instrumental in the 
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Постановка проблеми. Функціонування 
регіональних продовольчих комплексів в умо-
вах трансформації зовнішнього і внутрішнього 
середовища зумовлено глобалізацією різно-
планових процесів й інтернаціоналізацією 
економічних зв’язків. Формування ефектив-
ного механізму гарантування продовольчої 
безпеки регіонів передбачає розвиток конку-
рентоспроможного продовольчого комплексу 
з оптимальною структурою виробництва, 
здатного забезпечити населення якісною про-
дукцією.

Детермінантами конкурентоспроможності 
продукції, підприємств та їх груп, галузі, кра-
їни та їх угрупувань виступають конкурентні 
переваги. Підвищення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції на регі-
ональних ринках уповільнюється зростанням 
територіальної диференціації агропромисло-
вого виробництва, що переконливо свідчить 
про необхідність розвитку інфраструктурних 
елементів. Інфраструктура є одним із вирі-
шальних факторів сталого розвитку регіо-

нальних продовольчих комплексів. Ступінь 
інтенсивності інвестиційних процесів визна-
чається формуванням виробничої, соціальної 
та ринкової інфраструктури підприємств, що 
спричиняють позитивні зміни в економіці регі-
ону. Інфраструктура займає ключове місце 
в розвитку економіки, оскільки її існування 
пов’язане зі станом продуктивних сил і тери-
торіальним поділом праці, а також ефектив-
ністю функціонування сфери матеріального 
виробництва. Інфраструктурне облаштування 
з одного боку залежить від темпів модерніза-
ції, а з іншого – сама виступає постачальни-
ком економічного зростання. Розвиток інфра-
структури залежить від специфіки галузей і 
регіонів та здійснюється відповідно до змін у 
виробничій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У світовій економічній думці питанню форму-
вання інфраструктури приділено значну увагу. 
Так, західні дослідники А. Маршал, Дж. Кейнс, 
А. Сміт, П. Самуельсон і інші вивчали функ-
ціонування інфраструктури на макро- і мікро-
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рівнях. Дослідник П. Розенштен-Родан під 
інфраструктурою розуміє сукупність умов, які 
забезпечують сприятливий розвиток підприєм-
ництва та задовольняють потреби населення 
[1, с. 20]. В. Жамін стверджує, що інфраструк-
тура – це інтегральний елемент виробни-
чих сил, що включає допоміжні та додаткові 
галузі, види виробництв, які обслуговують 
безпосередньо основне виробницто, а також 
галузі та підгалузі невиробничої сфери, що 
непрямо повязані з процесом виробництва і 
виконують чисельні функції обслуговування 
всього процесу господарювання [2, с. 16]. 
У вітчизняній науці вагомий внесок в вивчення 
цього питання зробили вчені під керівництвом 
П. Бєлєнького, які під інфраструктурою розу-
міють всю систему обслуговування виробни-
цтва і населення, визначають її як систему 
обслуговування виробництва та відносять до 
неї сферу послуг, у якій відбувається продо-
вження процесу виробництва в обігу [3, с. 40]. 
А. Гайдуцький, Б. Данилишин, Г. Балабанов, 
М. Паламарчук, О. Паламарчук та інші дослі-
джували взаємозв’язок між станом інфра-
структури та результатами виробництва про-
дукції. Питання регіональної інфраструктури 
розроблені в працях Н. Далісової, Т. Висо-
цької, А.Гукової, І. Мальцева, А. Чіханчина. 
Проте, недостатньо дослідженим залиша-
ється питання формування інфраструктури, 
що забезпечить підвищення конкурентоспро-
можності продовольчих комплексів на рівні 
регіону.

Формулювання цілей статті. Ціллю статті 
є вивчення основних складових та визначаль-
них чинників інфраструктури, що сприятимуть 
підвищенню конкурентоспроможності регіо-
нальних продовольчих комплексів в умовах 
сталого їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. В умо-
вах трансформації економіки пріоритетним 
є завдання повного забезпечення населення 
продовольством. Складна багатопланова 
продовольча проблема вимагає здійснення 
низки соціально-економічних та організацій-
них заходів у їхньому взаємозв’язку й органіч-
ній єдності. Вирішенням таких питань покла-
дено на регіональні продовольчі комплекси. 
Я.Б. Олійник зазначає, що регіональний про-
довольчий комплекс – це сукупність розта-
шованих на певній території підприємств, що 
беруть безпосередню участь у виробництві 
продовольчих ресурсів, їх заготівлі, транспор-
туванні, промисловій переробці, зберіганні, 
а також у сфері реалізації продуктів харчу-
вання [4, с. 78]. Л.Г. Чернюк, С.М. Зеленський, 

О.О. Зеленська визаначають регіональний 
продовольчий комплекс як систему розміще-
них на території регіону галузей і виробництв, 
обєднаних спільною метою задоволення 
потреб населення у продуктах харчування 
[5, с. 46]. Отже, регіональний продовольчий 
комплекс виступає складною соціально-еко-
номічною системою, метою і результатом якої 
є забезпечення населення якісними продук-
тами харчування, що сприятиме уникненню 
продовольчої кризи.

Важливою передумовою ефективного роз-
витку регіональних продовольчих комплек-
сів є наявність розвиненої інфраструктури, 
яка включає підприємства та організації для 
обслуговування всіх сфер продовольчого 
комплексу. В економіці регіону виділяються 
такі види інфраструктури:

– виробнича, яка включає систему мате-
ріально-технічного обслуговування (елек-
тро-, газо-, водо-постачання); систему мате-
ріально-технічного постачання і заготівель 
сільськогосподарської продукції, елеваторне, 
холодильне та складське господарство; сис-
тему доведення продукції до споживача; тран-
спорт і зв’язок з обслуговування виробничих 
потреб всіх продовольчого комплексу; 

– соціальна, яку утворюють дошкільні 
установи, органи освіти, науки; установи охо-
рони здоров’я, спорту, охорони навколишнього 
середовища; житлово-комунально-побутове 
господарство; роздрібна торгівля і громадське 
харчування; громадський транспорт, зв’язок; 
інформаційна служба; служба охорони і тех-
ніки безпеки праці. 

– ринкова, яка представлена системою 
підприємств, організацій, закладів виробничої 
і невиробничої сфери, які обслуговують ринок 
і допомагають йому нормально функціону-
вати.

Ефективність функціонування виробничої 
інфраструктури виражається в збільшенні 
виробництва, збереженні якості і усуненні 
втрат продукції сільського господарства, а 
соціальної – в підвищенні продуктивності 
праці і рівня життя його працівників. Сучасна 
економіка вимагає наявності потужних про-
мислових і торгово-складських комплексів, 
інформаційно-комерційних мереж, високое-
фективних засобів фінансово-кредитних роз-
рахунків тощо. На нашу думку, для сучасного 
етапу розвитку інфраструктури характерні 
недостатній рівень культури ринкових відно-
син, великі транспортні витрати, відсутність 
надійної й повної інформації про функціону-
вання товарного ринку, недостатній розви-
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ток тарно-пакувальної бази, різке скорочення 
обсягу й асортименту виробничо-технологіч-
них і транспортно-експедиторських послуг. 
Зазначаємо, що потребують раціонального 
розташування на території держави торго-
вельні посередники і складське господарство, 
визначення оптимальні форми посередниць-
кого, складського, транспортного й інформа-
ційного обслуговування товарного обігу, підви-
щення якість рекламного забезпечення тощо. 
Дослідження показало, що в умовах сього-
дення стан інфраструктури товарного ринку 
не відповідає вимогам створення ефектив-
ної конкурентоспроможної вітчизняної еконо-
міки. Значною мірою це пояснюється відсут-
ністю передумов підприємницької активності 
у сфері виробництва та обігу, а також кризо-
вими явищами в економіці в цілому. 

Інфраструктура регіональних продоволь-
чих комплексів має формуватися з сукупності 
підприємств, що узагальнюють виробничі, 
економічні, соціальні відносини і діютимуть 
із врахуванням інтересів всіх господарюючих 
суб’єктів. Виробнича інфраструктура суттєво 
впливає на економіку підприємства. За сучас-
них умов господарювання у сфері технічного 
обслуговування виробництва на різногалузе-

вих підприємствах працює 45-50% загальної 
кількості персоналу. Це зумовлено не тільки 
великими обсягами робіт із обслуговування 
основного виробництва, а багато допоміж-
них та обслуговуючих операцій мають такий 
характер, що їх дуже складно механізувати. 

Зростання ролі та значення виробничої 
інфраструктури пояснюється тим, що:

– підвищення рівня механізації та автома-
тизації виробничих процесів збільшує обсяги і 
складність робіт з ремонту й налагоджування 
устаткування, потребує розширення номен-
клатури інструменту та пристосувань;

– перехід до нових технологій та інтенси-
фікація технологічних режимів роботи устат-
кування підвищує вимоги до якості та збіль-
шує потребу в різних видах енергії;

– ускладнення виробничих процесів і 
поглиблення внутрішньовиробничих зв’язків 
між підрозділами збільшують обсяги робіт із 
транспортування вантажів;

– навантаження на комунікаційні мережі і 
природоохоронні споруди постійно зростають. 

Для досягнення високих виробничо-госпо-
дарських результатів важливо створити ком-
фортне соціальне середовище, сприятливий 
психологічний клімат у трудовому колективі й 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Інфраструктура регіонального  
продовольчого комплексу 

Виробнича Соціальна Ринкова 

Допоміжні і 
обслуговуючі 
господарства 

Комунікаційні 
мережі 

Засоби збору і 
обробки 

інформації 

Заклади 
громадського 
харчування 

Установи охорони 
здоров’я 

Спортивні 
споруди 

Заклади освіти та 
культури 

Транспорт, 
зв’язок 

Фінансово-
кредитні 

організації 

Інформаційно-
консультативна 

служба 

Заготівельно-
збутові 

організації 

Рис. 1. Складові інфраструктури регіонального продовольчого комплексу
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соціальну мотивацію праці, тобто сформувати 
активно функціонуючу соціальну інфраструк-
туру. Усе це безпосередньо впливає на рівень 
продуктивності праці та кінцеві результати 
діяльності підприємства. Соціальні потреби 
працівників підприємства охоплюють широке 
коло питань: поліпшення умов праці та охо-
рони здоров’я, побуту працівників і членів їх 
сімей, соціально-культурного обслуговування. 
Забезпечення соціальних потреб трудових 
колективів здійснюється сукупністю певних 
підрозділів соціальної інфраструктури під-
приємства, до складу яких можуть входити: 
їдальні, кафе, буфети; лікарні, поліклініки, 
медпункти; власні житлові будинки, заклади 
побутового обслуговування; школи, профе-
сійно-технічні училища, факультети та курси 
підвищення кваліфікації; дитячі дошкільні 
заклади, бібліотеки, клуби (палаци культури); 
бази та будинки відпочинку, спортивні споруди 
тощо. Результат функціонування інфраструк-
тури в цілому обумовлений спеціалізацією 
інфраструктурних систем. Розподіл праці між 
суб’єктами, що виконують виробничу функцію 
галузей дає синергетичний ефект. У резуль-
таті такого розподілу і сумісної кооперації 
праці значно заглиблюється спеціалізація 
виробництва, що приводить до значного ско-
рочення витрат виробництва і реалізації про-
дукції, тому кінцевим сукупним результатом 
інфраструктури є скорочення витрат суспіль-
ного відтворення, підвищення якості продукції 
і послуг. Тому інфраструктура продовольчого 
комплексу виконує функцію створення загаль-
них умов для високоефективного відтворення.

Ми вважаємо, що складові інфраструктури 
продовольчого комплексу як системи, що уза-
гальнює сфери забезпечення виробництва й 
обігу сільськогосподарської продукції в єдине 
ціле, забезпечує прискорення оборотності 
матеріальних, фінансових, інформаційних 
ресурсів можна представити так (рис. 1).

Формування, відтворення й розвиток 
виробничих та інфраструктурних об’єктів 
здійснюються в процесі капітального будівни-
цтва, яке об’єктивно вважають специфічним 
елементом інфраструктури підприємства. 
З метою забезпечення ефективного функціо-
нування інфраструктури продовольчого комп-
лексу необхідний істотний обсяг інвестицій, 
що також є питанням проблематичним. Зна-
чна частина інфраструктури товарного ринку 
через структурні перетворення економіки стає 
просто не функціональною. Тому необхідні 
нові інвестиційні вливання в інфраструктуру 
для подолання кризових явищ; потребують 

чіткого розмежування функції якісно різних 
елементів інфраструктури товарного ринку 
з одночасним їх узгодженням та синергією; 
фінансово-кредитна складова ринкової інфра-
структури вимагає нормалізації та стабілізації 
своєї діяльності; оптимізація схем співробітни-
цтва економічних контрагентів на товарному 
ринку є необхідною з точки зору задоволення 
інтересів виробника, посередницьких струк-
тур та встановлення сприятливих умов купівлі 
товарів для кінцевого споживача; потребу-
ють вирішення актуальні проблеми паливно-
енергетичного комплексу як важливої ланки 
в обслуговуванні функціонування товарного 
ринку; важливою задачею є боротьба з недо-
бросовісною конкуренцією на ринку товарів, 
а також ефективний захист прав власників 
нематеріальних активів (зокрема, промисло-
вої інтелектуальної власності) з точки зору 
недопущення виробництва контрафактної 
продукції, оскільки якість товару на товарному 
ринку є одним з ключових моментів для забез-
печення укладання ефективних угод. 

Підвищення рівня механізації і автомати-
зації виробничих процесів збільшує обсяги 
та складність робіт щодо ремонту, догляду 
та налагоджування устаткування, передба-
чає значне розширення номенклатури інстру-
менту, оснастки та пристосувань. Перехід до 
нових технологій та прискорення технологіч-
них режимів роботи устаткування підвищує 
вимоги до якості і збільшує потреби у різних 
видах енергії. Ускладнення виробничих про-
цесів та поглиблення внутрішньовиробничих 
зв’язків між підрозділами збільшують обсяги 
робіт по транспортуванню. Постійно зроста-
ють навантаження на комунікаційні мережі 
підприємства. 

Висновки. В сучасних умовах досягнення 
високих техніко-економічних показників вироб-
ництва неможливо без збалансованого розви-
тку як основного виробництва, так і виробничої 
та соціальної інфраструктури. Як суспільний 
капітал, що забезпечує нормальні умови для 
перебігу процесу основного виробництва, 
виробнича інфраструктура України не відпові-
дає потребам сталого економічного зростання 
за своїм технологічним рівнем і за кількісними 
показниками, що негативно відбивається на 
конкурентних перевагах українських товаро-
виробників. Для розробки програм модерні-
зації і реконструкції інфраструктури важливе 
повне відновлення зношеного і морального 
застарілого основного капіталу підприємств. 
Необхідними заходами покращення функціо-
нування інфраструктури продовольчих комп-
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лексів регіонів є удосконалення механізмі 
державної політики у цій сфері; створення 
стимулів для участі у процесі виробництва та 

реалізації продукції; створення повного комп-
лекту інформаційно-консультаційних послуг 
та впровадження логістики.
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У статті розглянуто питання теоретичного обґрунтування економічної безпеки як окремого напряму еконо-
мічної науки. Досліджено досвід зарубіжних країн, де регіони відіграють значну роль у формуванні держав-
ної економічної політики та економічної безпеки. Вивчено проблеми та моделі створення єдиної концепції 
економічної безпеки. Запропоновано напрями удосконалення вітчизняного концептуального і стратегічного 
механізму економічної безпеки України.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Світовий досвід свідчить, що децен-
тралізація призводить до соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, підвищення конку-
рентоспроможності господарюючих суб’єктів, 
зростання життєвого рівня населення. В Укра-
їні на сьогодні продовжує реформуватися і удо-
сконалюватися система управління, зокрема, 
на регіональному рівні з метою забезпечення 
економічної безпеки, незалежності від впливу 
внутрішніх і зовнішніх факторів, гарантування 
безпечного режиму роботи об’єктів управління 
для створення умов стійкого економічного 
зростання і повноцінного життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичною і методологічною основою 
дослідження є праці провідних вітчизняних 
і зарубіжних вчених з питань забезпечення 

економічної безпеки, а саме: Л. Абалкіна, 
І. Бабець, С. Білої, А. Гуменюка, О. Дрейнер, 
В. Лось, Т. Кислої, В. Керецман, В. Воротіна, 
З. Варналія, Я. Жаліла, В. Олійника, Г. Пас-
тернака-Таранушенко, В. Третяк, А. Сухору-
кова, Ю. Харазішвілі.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В сучасних умовах 
питання економічної безпеки регіонів залиша-
ються недостатньо вивченими, однак є акту-
альними та виступають головним чинником 
розвитку економіки країни, яка повинна відпо-
відати рівню економічно розвинутих країн.

Формулювання цілей статті. Вивчення і 
використання досвіду інших країн, де регіони 
відіграють значну роль у формуванні держав-
ної економічної політики, займають активну 
позицію щодо забезпечення економічної без-
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пеки, що є необхідною умовою ефективного 
соціально-економічного розвитку та успішного 
реформування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглядаючи категорію «економічна 
безпека», необхідно відзначити, що вона 
вперше була введена до вжитку у зв'язку з 
введенням іншого терміну «національна без-
пека». Концепція національної безпеки як 
філософії досягнення стійкого стану держави 
пов'язана з подіями, які називали в історії як 
Вестфальський мир, в ході яких концепція 
суверенної держави стала основою нового 
міжнародного порядку [9, с. 212].

Економічна безпека, як складне соціальне 
явище, є об’єктом комплексного наукового 
дослідження. Представники різних сфер 
науки вивчають проблему економічної без-
пеки з урахуванням своєї специфіки, в інтер-
есах вирішення спеціальних завдань. 

Зокрема, політологів в економічній без-
пеці цікавить результат економічної політики 
різних суб’єктів діяльності і відносин; юрис-
тів – правові норми і гарантії забезпечення 
економічної безпеки, легітимність діяльності 
відповідних структур; соціологи головну увагу 
приділяють дослідженню громадської думки, 
динаміці її змін залежно від різноманітних чин-
ників – загроз, небезпек економічним інтер-
есам держави, громадян; економісти прагнуть 
до вивчення економічних відносин та еконо-
мічної діяльності під кутом зору забезпечення 
безпеки, для чого необхідна розвинута еконо-
мічна інфраструктура, кваліфікована робоча 
сила, інтегрованість національної економіки в 
систему світових господарських зв’язків тощо.

Необхідність визначення соціально-еконо-
мічної захищеності регіону, розробки підходів 
щодо її досягнення, забезпечення протидії 
різноманітним загрозам економічній безпеці 
й забезпечення зростання добробуту насе-
лення потребує, у першу чергу, всебічного 
теоретичного дослідження сутності категорії 
«економічна безпека».

Економічна безпека – це складна багато-
факторна категорія, яка дозволяє зберігати 
стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, 
характеризує здатність національної та регіо-
нальної економік до розширеного самовідтво-
рення для задоволення потреб громадян, сус-
пільства і держави на якомусь визначеному 
рівні розвитку.

О. Резнік висвітлює зв'язок між поняттями 
економічної безпеки держави та суб'єктів під-
приємництва і в тому числі регіону, оскільки 
безпека суб'єктів господарювання, як стан 

економічної системи є первинною ланкою у 
системі економічної безпеки держави. Таким 
чином, стає зрозумілим, що економічну без-
пеку регіону потрібно розглядати в системі 
економічної безпеки держави [7].

Економічна безпека характеризується 
захищеністю регіональної економіки та еко-
номічних інтересів територіальної громади 
від дії дестабілізуючих чинників, узгодженістю 
інтересів регіону в економічній, соціальній та 
екологічній сферах, здатністю регіональної 
економічної системи до самовідтворення і 
раціонального використання економічного 
потенціалу регіону під час задоволення 
соціальних та екологічних вимог і обмежень 
[8, с. 198].

У свою чергу Гуменюк А.М. вважає, що еко-
номічна безпека – це стан економіки, для якої 
характерна спроможність до самовиживання 
і розвитку в умовах реформування, присут-
ності внутрішніх і зовнішніх небезпек та дії 
важкопрогнозованих чинників [2, с. 267].

Необхідність удосконалення концептуаль-
ного забезпечення економічної безпеки для 
України, використання позитивних ознак гло-
балізації для цілей соціально-економічного 
розвитку держави вимагає вивчення світового 
досвіду щодо забезпечення та розв’язання 
проблем економічної безпеки.

Так, наприклад, серед головних цілей наці-
ональної безпеки США економіка займає клю-
чове місце. Адміністрація США розробила екс-
портну стратегію, що включає 65 конкретних 
рекомендацій сприяння приватному сектору в 
розширенні експорту американських товарів. 
У 1999 р. розроблена Стратегія національної 
безпеки США, в якій однією з головних цілей 
є сприяння економічному процвітанню Аме-
рики. На сучасному етапі діє нова Страте-
гія національної безпеки США опублікована 
26 травня 2010 року, головна мета якої – наці-
ональне оновлення для відновлення амери-
канського глобального економічного та полі-
тичного лідерства.

В США протягом довгого періоду мають 
місце стабільні бюджетно-податкові відносини 
між центром та регіонами. Така економічна 
політика розвивається і постійно вдосконалю-
ється. Це, перш за все, відбувається за раху-
нок розмежування повноважень між різними 
рівнями влади. Штати мають фактично такі 
ж права в податковій сфері, що і федерація 
в цілому. З метою вирівнювання можливостей 
регіонів під контролем Конгресу США виділя-
ються трансфери, а також цільові, блокові та 
програмні дотації. Одним з засобів регіональ-
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ної політики США є бюджетне фінансування 
розвитку окремих секторів місцевої економіки 
[3, с. 92]. 

Аналізуючи концепцію економічної безпеки 
США, слід наголосити на таких її основних 
напрямках, як забезпечення національних 
економічних інтересів у конкурентній боротьбі 
із суперниками на світових ринках, захист 
інтересів держави у високотехнічних сфе-
рах, а також зміцнення її можливостей щодо 
виконання міжнародних зобов'язань у торго-
вельно-економічній та інших сферах.

У стратегії національної безпеки США 
прямо сказано, що для підтримки високого 
рівня боєздатності озброєних сил необхідно 
підвищувати ефективність і конкурентоспро-
можність економіки, відкривати нові іноземні 
ринки і створювати нові робочі місця.

Країни – члени ЄС мають значний пози-
тивний досвід реалізації євроінтеграційних 
стратегій на регіональному рівні. За кордоном 
самоврядні органи мають багатий арсенал 
інструментів і важелів економічного, право-
вого та фінансового впливу на відстоювання 
регіональних інтересів та забезпечення соці-
ально-економічної безпеки територій. 

Концепція економічної безпеки в Іспанії роз-
глядається в значній мірі в контексті економіч-
ної безпеки всього Євросоюзу. Однак в країні 
створена ефективна система забезпечення 
національних інтересів в сфері економіки, 
основу якої складають: гнучка законодавчо-
нормативна база; чіткий розподіл компетенції 
міністерств, відомств і організацій в реаліза-
ції нормативних положень, які відносяться до 
економічного розвитку; наявність на кожному 
етапі розвитку законодавчо затвердженої про-
грами економічних пріоритетів, яка в прин-
ципі повинна виключити можливість адресних 
привілеїв; наявність спеціальних державних 
служб контролю.

Тому в системі забезпечення економічного 
добробуту і стійкого розвитку країни важливе 
місце займає визначення пріоритетних галу-
зей національної промисловості; регулювання 
процедури стимулювання інвестицій; валют-
ний контроль; ретельно розроблене законо-
давство про акціонерні товариства [7].

Привабливою моделлю регіональної децен-
тралізації, за висновками Варналія З.С., може 
слугувати польський варіант, згідно якого дер-
жавні адміністрації на місцях (так звані гміни), 
на першому етапі, отримують чітко окреслене 
коло своїх повноважень і позбавляються зна-
чної залежності від центрального уряду, щодо 
прийняття ними рішень у межах своєї компе-

тенції. На другому ж етапі, цей процес супро-
воджується нарощуванням їх фінансової бази 
та створенням відповідних джерел покриття 
фінансового дефіциту у разі визначення тери-
торії депресивною [1, с. 367].

Офіційно визнані політичні погляди щодо 
захисту громадян, суспільства та держави від 
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз у націо-
нальній безпеці у Республіки Болгарія, яку 
обумовлено Концепцією національної без-
пеки і прийнято Народними Зборами держави 
у 1998 році.

Національними економічними інтересами 
Республіки Болгарії визнано:

– підвищення якості та рівня життя насе-
лення, ефективності соціального і медичного 
обслуговування в країні; 

– забезпечення державного суверенітету, 
економічної незалежності; 

– досягнення фінансової стабільності, 
високого рівня економічного і соціального роз-
витку; 

– підвищення ефективності внутрішньої і 
зовнішньої економічної політики.

Загрозами економічній безпеці Республіки 
Болгарії визнано:

– значна економічна і соціальна диферен-
ціація країн на континенті, що загрожує регіо-
нальній суспільно-політичній і соціально-еко-
номічній стабільності і має непередбачувані 
наслідки; 

– поширення міжнародної фінансово-еко-
номічної злочинності, контрабанди товарів; 

– застосування торгово-економічних і 
фінансових санкцій проти суміжних держав; 

– суспільна нестабільність у державі, кри-
зовий стан національної економіки; 

– зниження життєвого рівня населення; 
демографічна криза, міграційні процеси [4].

Японськими вченими у 1980-х роках 
запропонований аналітичний метод оцінки 
«національної сили» держави. «Національна 
сила» держави визначається, по-перше, 
здатністю вносити внесок в міжнародне 
співтовариство, в його економічну, фінан-
сова і науково-технічна сфери діяльності, 
по-друге, здібністю до виживання в кризо-
вих і екстремальних міжнародних умовах. 
По-третє, здатністю просувати і відстоювати 
свої національні інтереси, спираючись на 
всі компоненти «комплексної національної 
сили», зокрема за допомогою силового тиску 
[4, с. 77]. Як бачимо дуже багато спільного  
за змістом у категорій «економічна безпека» 
та «національна сила», особливо здібність 
до виживання в кризових ситуаціях.



444

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Сучасний японський підхід до вирішення 
проблем економічної безпеки базується на 
двох принципах: 

– збереження та розвиток економічної 
потужності країни; 

– формування сприятливого глобального 
середовища, що забезпечить максимальну 
реалізацію національних інтересів. 

Найбільш розповсюджене визначення еко-
номічної безпеки згідно японського підходу 
виглядає наступним чином: «своєчасне прове-
дення підготовчих заходів, які і на системному, 
і на матеріальному рівні дозволяють зберегти 
стабільність економічної діяльності всередині 
країни навіть у разі виникнення політичного 
та економічного хаосу в інших державах». Під 
матеріальним рівнем мається на увазі забез-
печення запасів харчових продуктів, нафти і 
т.д. [6, с. 32]. 

Фактично, акцент у визначенні економічної 
безпеки у зазначеному випадку робиться на 
захист від негативного впливу інших держав, 
при цьому пріоритетним напрямком підтримки 
економічної безпеки є забезпечення ресур-
сами в сферах енергетичної, продовольчої і 
ресурсної безпеки, що створює вагомі зовнішні 
загрози економічній безпеці.

Шведська модель економічної безпеки 
пов’язується з формуванням і зміцненням 
Швеції у ІІ половині ХХ ст. як однієї з найбільш 
розвинутих у соціально-економічному аспекті 
країн, характерною особливістю якої є поєд-
нання належного управління, політичної ста-
більності, стійкого економічного зростання, 
високого рівня соціального захисту та гідного 
рівня добробуту суспільства.

За рівнем виробництва Швеція випереджає 
більшість країн Євросоюзу, її ВВП у розра-
хунку на душу населення значно перевищує 
відповідний середній показник для ЄС майже 
на 48%.

Раціональна державна шведська політика, 
пріоритетами якої є забезпечення високої кон-
курентоспроможності національної економіки 
та належного добробуту суспільства, стиму-
лює як підприємницьке середовище, так і пра-
цівників до послідовного вдосконалення умов 
виробничої діяльності, підвищення продук-
тивності праці і прибутковості підприємств – 
що зумовлює стале розширення виробництва, 
покращення його ефективності та дозволяє 
забезпечити: 

– стійке економічне зростання або міні-
мізацію втрат, навіть в умовах негативних чи 
кризових проявів у світовій господарській сис-
темі; 

– жорстке впровадження антиінфляційної 
політики, а з тим – збереження добробуту та 
заощаджень громадян;

– поглиблення зовнішньоекономічних 
зв’язків та розширення інвестиційних потоків, 
що сприяє зміцненню конкурентних позицій 
шведських виробників на світових ринках;

– реалізацію соціально-економічних прав 
громадян, насамперед – на працю та її гідну 
оплату, що на практиці означає високий, 
порівняно з переважною більшістю європей-
ських країн, ступінь вирівнювання доходів – за 
умов високої вартості праці та забезпечення 
максимальної зайнятості. Поєднання цих 
умов, по-перше, є запорукою належного рівня 
добробуту суспільства, по-друге, лише за їх 
дотримання політика вирівнювання сприяє 
згладжуванню соціальних протиріч і зміц-
ненню солідарності суспільства;

– запобігання зовнішнім і внутрішнім нега-
тивним впливам на стійкість та ефективність 
національного виробництва.

Тому досвід Швеції, зокрема, досвід її еко-
номічної політики та безпеки становить прак-
тичний інтерес для світових та європейських 
країн, насамперед – для так званих «транзит-
них», до яких належить Україна.

Співвідношення державного і ринкового 
впливу на економіку в різних країнах світу 
різне. Наприклад, Японія відрізняється від-
носно незначним централізованим фінан-
суванням виробництва і перерозподілом 
доходу, але дуже чітким управлінням всіма 
складовими економічного механізму. У Шве-
ції – мінімальний вплив держави у сфері 
виробництва, але величезний у сфері пере-
розподілу доходів. Іспанія відрізняється від-
носно незначним централізованим фінан-
суванням виробництва і перерозподілом 
доходу, але дуже чітким управлінням всіма 
складовими економічного механізму. Амери-
канська модель, хоча зовні і найбільш лібе-
ральна, проте в цілому організована так, 
що вимагає значного державного впливу 
[5, с. 64].

Як показує світовий досвід, найбільший 
ефект з урахуванням національної специфіки 
України може дати поєднання централізова-
ного та децентралізованого підходів до фор-
мування регіональної економіки та забезпе-
чення економічної безпеки, а саме:

1. Об’єктом безпосереднього впливу при 
забезпеченні економічної безпеки як на наці-
ональному і на регіональному рівнях повинна 
стати людина з її потенціалом та соціально-
економічними потребами;
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2. Співвідношення самостійного регулю-
вання та державного впливу має базуватися 
на децентралізації та державній підтримці 
депресивних регіонів;

3. Інноваційно-інвестиційне економічне 
зростання національної та регіональної еко-
номік;

4. Інструментами регіонального управ-
ління повинні стати державна концепція, регі-
ональні стратегії та програми розвитку.

5. Економічна безпека повинна бути засно-
вана на загальнонаціональному комплексі 
заходів, спрямованих на постійний сталий 
розвиток та вдосконалення економіки країни.

6. Обов’язковою є наявність концептуаль-
ного документа, що визначає засади націо-
нальної, і в тому числі економічної безпеки. 
На сьогодні забезпечення економічної без-
пеки регулюється в Україні наступними нор-
мативно-правовими документами, а саме 
Законом України «Про Раду національної 
безпеки і оборони», Законом України «Про 
основи національної безпеки України», Стра-
тегією національної безпеки України, а також 

Наказом Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277 
«Про затвердження Методичних рекоменда-
цій щодо розрахунку рівня економічної без-
пеки». Однак слід зазначити, що наведені в 
цих документах загрози та напрямки діяль-
ності не мають чіткої структуризації та дифе-
ренціації за цілями, складовими як національ-
ної безпеки в цілому, так і економічної безпеки 
як окремого її структурного елемента.

Висновки дослідження. Детальний ана-
ліз світового та європейського досвіду фор-
мування економічної безпеки беззаперечно 
свідчить про необхідність удосконалення 
вітчизняного концептуального і стратегіч-
ного механізму економічної безпеки України. 
Моделі економічної безпеки, які були розгля-
нуті, можуть стати дієвим практичним прикла-
дом для формування в Україні та її регіонах 
нової ідеології безпеки, основою якої є розви-
ток економіки і територій, захист їх від зовніш-
ніх та внутрішніх загроз, ефективне викорис-
тання національних ресурсів та забезпечення 
соціально-економічних потреб населення.
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У статті розглянуто сутність процесів децентралізації управління, проаналізовано етапи становлення сис-
теми місцевого самоврядування у Польщі. Описано зв’язок між обсягом повноважень та фінансових ресур-
сів місцевих громад і соціальним, економічним та екологічним станом належних їм територій. Обґрунтовано 
вплив децентралізованого управління сільськими територіями на розвиток туризму. Запропоновано перспек-
тивні напрями розвитку сільського зеленого туризму в Україні в умовах децентралізації влади.

Ключові слова: децентралізація управління, місцеве самоврядування, сільський зелений туризм, сіль-
ська територія, територіальна громада.

Ильина М.В., Шпилевой И.Н. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В статье рассмотрена сущность процессов децентрализации управления, проанализированы этапы 
становления системы местного самоуправления в Польше. Описана связь между объемом полномочий и 
финансовых ресурсов местных общин и социальным, экономическим и экологическим состоянием принад-
лежащих им территорий. Обосновано влияние децентрализованного управления сельскими территориями 
на развитие туризма. Предложены перспективные направления развития сельского зеленого туризма в Укра-
ине в условиях децентрализации власти.

Ключевые слова: децентрализация управления, местное самоуправление, сельский зеленый туризм, 
сельская территория, территориальная община.

Ilina M.V., Shpyliovyy I.M. DECENTRALIZATION IN ADMINISTRATION OF RURAL TERRITORIES AND ITS 
IMPACT INTO THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY

In the article quintessence of the administrative decentralization reform is considered, and key points of local 
government formation in Poland are analyzed. Relations between scope of authorities and financial resources being 
at the disposal of local communities and social, economic and ecological status of the territories are described. Impact 
of decentralized administration of rural territories on the development of tourism industry is proved. Perspectives for 
the development of green rural tourism in Ukraine under decentralization of power are suggested.

Keywords: decentralization in administration, local government, green rural tourism, rural territory, territorial 
community. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Децентралізація – це процес пере-
дачі від вищих до нижчих рівнів адміністра-
тивно-управлінської вертикалі повноважень з 
ухвалення рішень та ресурсів, необхідних для 
реалізації цих повноважень. Децентралізація 
пов’язана з поширеним в європейській прак-
тиці управління принципом субсидіарності, 
згідно з яким суспільні потреби найефектив-
ніше задовольнити на рівні розподілу відпо-

відних суспільних благ серед громадян, тому 
відповідальність за управління суспільним 
життям необхідно делегувати на якомога най-
нижчий адміністративний рівень. 

У результаті децентралізації влади місцеві 
громади отримують збільшений обсяг повно-
важень, фінансових ресурсів для їх реаліза-
ції та, відповідно, відповідальності за добро-
бут громади. Одним із ключових механізмів 
поліпшення рівня життя мешканців громади є 
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диверсифікація місцевої економіки. У випадку 
громади села, яка зазвичай має більший 
доступ до територій та природних ресурсів, 
аніж громада міста, можливості диверсифіка-
ції економіки вбачають у розвитку туризму.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сільське територіальне утворення здатне 
виконувати низку функцій: виробничу, демо-
графічну, соціально-культурну, природоохо-
ронну, оздоровчо-рекреаційну, житлово-кому-
нальну, просторово-комунікаційну, соціального 
контролю [1]. Таке розуміння функцій сільських 
територій призвело до зміщення на початку 
1990-х років акцентів із застарілого галузе-
вого підходу, який трактував сільські території 
винятково як просторову базу для агровироб-
ництва, до концепції їх багатофункціонального 
розвитку [2, с. 6]. За цією концепцією сільські 
території мають отримати додатковий поштовх 
для розвитку за рахунок розміщення промис-
лових підприємств та виробництва послуг,  
у т. ч. туристично-рекреаційних. 

На сьогодні ідеї господарської багатофунк-
ціональності сільських територій зазнали 
суттєвих змін. Зроблено особливий наголос 
на необхідності деаграризації сільської еко-
номіки та прискореному розвиткові несіль-
ськогосподарських видів діяльності [3, с. 49]. 
Пошук таких видів діяльності актуалізує 
проблему збереження ресурсів навколиш-
нього середовища, обмеження подальшого 
зростання навантаження на сільський ланд-
шафт, посилення природоохоронної функції 
сільських територій. Таке зміщення акцентів 
цілком узгоджується з європейськими тен-
денціями: цілі Спільної аграрної політики ЄС 
«поступово змістилися з вирішення проблем 
сільського господарства до завдань збере-
ження довкілля та сільських ландшафтів, під-
вищення якості життя в сільських місцевостях 
і диверсифікації сільської економіки» [4, с. 43].

Згідно зі Спільною аграрною політикою 
Європейського Союзу, політика сільського роз-
витку – це «інтегрований (міждисциплінарний) 
процес, що включає не тільки економічні показ-
ники зростання і розвитку аграрного виробни-
цтва, але й екологічну безпеку та адаптацію 
сільських громад до мінливих умов функціо-
нування» [5, c. 56]. Важлива роль при цьому 
відводиться політичному партнерству та про-
цесам «створення і функціонування груп місце-
вих активістів (лідерів громад), які мобілізують 
місцеве населення для розробки і реалізації 
комплексних місцевих стратегій розвитку на 
демократичних засадах» [5, c. 56]. Тому інсти-
туціалізація відносин у межах сільських тери-

торій має відбуватися на засадах делегування 
максимального обсягу повноважень сільським 
громадам, а децентралізація управління –
супроводжуватися заходами, спрямованими 
на забезпечення належного економічного та 
соціального рівня життя сільських мешкан-
ців і дотримання екологічних вимог [5, c. 59]. 
Важливою умовою є те, що «громада повинна 
брати участь у рішеннях, які впливають на стан 
території громади, а також у реалізації страте-
гічних програм, орієнтованих на її економічний 
розвиток» [6, с. 21].

В умовах суттєвого розширення кола 
повноважень місцевих громад та посилення їх 
фінансової спроможності громади отримують 
можливість самостійно ухвалювати рішення, 
у т. ч. ті, що матимуть вплив на розвиток міс-
цевої економіки. Наслідки таких рішень не 
завжди можна передбачити, деякі з них можуть 
чинити особливо негативний вплив на рівень 
добробуту та соціальне благополуччя гро-
мади, а також на екологічний стан територій. 
Ефект від таких рішень може бути явним або 
прихованим, негайним або значно відтерміно-
ваним. Визначити всі можливі наслідки впливу 
рішень місцевих громад досить складно. При-
чини цього криються в недоліках системи 
самоуправління, можливих зловживаннях із 
боку громади, бракові досвіду та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Розгляд особливостей децентра-
лізації управління сільськими територіями та 
аналіз її впливу на розвиток туризму є метою 
статті. Вітчизняні передумови розвитку турис-
тичної галузі на селі проаналізовано з ураху-
ванням закордонного досвіду реформування 
системи місцевого самоуправління на при-
кладі Республіки Польща. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Децентралізація має багаторів-
неву структуру і включає політичну, адміні-
стративну та фінансову складові. Політична 
децентралізація передбачає законодавче 
забезпечення незалежності органів місцевого 
самоуправління, що обрані демократичним 
шляхом та представляють інтереси громади, 
яка їх обрала. Адміністративна децентраліза-
ція включає передачу органам місцевої влади 
належного обсягу повноважень та інструмен-
тів для їх реалізації. Фінансова (фіскальна) 
децентралізація має на меті забезпечення 
органів місцевої влади необхідними фінансо-
вими ресурсами та передачу функцій контр-
олю їх використання.

Впровадження реформи з децентраліза-
ції влади в Україні потребує аналізу відповід-
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ного закордонного досвіду. Так, у Польщі до 
1990 р. системи місцевого самоуправління 
фактично не було. Її перезаснування роз-
почалося з формування дворівневої моделі 
управління – центрального та місцевого рів-
нів влади. Воєводства здобули виконавчу 
функцію центральної влади, але не отримали 
статусу органів самоуправління. Законодав-
чим актом «Про місцеву владу» (1990 р.) було 
визнано, що лише муніципалітети є одини-
цями місцевої влади, які до того ж отримали 
майно у власність, статус юридичної особи та 
можливість самостійно розпоряджатися влас-
ними бюджетом. Починаючи з 1999 р. було 
впроваджено другий рівень місцевої влади 
(округи, або повіти), що перетворило систему 
управління на трирівневу. Наразі в Польщі 
існують 16 воєводств, 314 округів (повітів), 66 
міст повітового статусу (міста, що виконують 
функції як округів, так і муніципалітетів) та 
2479 муніципалітетів (гмін) [7]. 

До завдань центральної влади Республіки 
Польща належать національна оборона та 
безпека, закордонна політика, центральне 
управління, судова влада, здійснення право-
суддя. Управління громадським транспор-
том, питання благоустрою (утилізація сміття, 
робота каналізаційної системи, прибирання 
громадських місць) – завдання місцевої 
влади. Муніципалітети, повіти та воєвод-
ства відповідальні за функціонування сфери 
освіти, соціального забезпечення, охорони 
здоров’я, культури, сімейної політики, охорони 
навколишнього середовища, управління вод-
ними ресурсами, транспортом, громадськими 
дорогами, фізичну культуру, спорт та туризм, 
забезпечення громадського порядку та без-
пеку громадян, управління об’єктами, що 
перебувають у комунальній власності. 

Найактуальнішим питанням розмежування 
повноважень влади на всіх рівнях є фінансове 
забезпечення їхньої діяльності. Формування 
бюджету місцевої влади відбувається в умо-
вах функціонування однієї з таких можливих 
моделей відносин між органами місцевого 
самоуправління та центральною владою: 

1) повне розмежування доходів централь-
ної та місцевої влади із забезпеченням отри-
мання останньою доходів, достатніх для вико-
нання нею своїх функцій; 

2) повне фінансування місцевої влади з 
держбюджету, що виключає отримання місце-
вою владою доходів із будь-яких інших дже-
рел; 

3) змішана модель, де держава формує 
бюджети місцевої влади, але дає змогу остан-

ній отримувати доходи з інших джерел та від 
уряду в разі потреби.

Система формування бюджетів місцевої 
влади у Польщі має змішаний характер, тобто 
органи місцевої влади мають можливість 
отримувати доход із власних джерел (окрім 
трансфертів із держбюджету); при цьому 
частка власних доходів муніципалітетів є зна-
чною. І Конституція, і Європейська хартія про 
самоврядування вимагають, аби бюджети міс-
цевого рівня наповнювалися за рахунок міс-
цевих податків та зборів, розмір яких місцева 
влада встановлює самостійно в межах належ-
них їй повноважень. 

Чинна податкова система Польщі поділяє 
податки, головним чином, на такі, що спря-
мовуються до бюджетів центрального (наці-
онального, найвищого) та місцевого (муні-
ципального, найнижчого) рівнів. Податковий 
контроль на проміжних адміністративних 
рівнях не здійснюється, тож воєводства та 
повіти фактично не мають власних фінансо-
вих ресурсів, хоча саме на рівні повітів та воє-
водств здійснюється збір податку на прибуток, 
що формує центральний бюджет.

Єдиного визначення, які податки слід ува-
жати державними, а які – місцевими, немає. 
Досвід різних країн свідчить, що значну роль 
у цьому грає глибина децентралізації та осо-
бливості управління. Попри значну незалеж-
ність місцевої влади в частині реалізації влас-
ної фіскальної політики завданням держави є 
уніфікація принципів оподаткування та недо-
пущення утворення значних диспропорцій в 
економічному розвитку та соціальному забез-
печенні громадян різних територій. Із цією 
метою держава обмежує фіскальну політику 
місцевих органів влади шляхом формування 
переліку та розміру можливих місцевих подат-
ків, визначення фіксованої процентної ставки, 
податкових пільг. Держава регулює не лише 
перелік, але й процедуру нарахування та 
сплати місцевих податків та зборів, їхній міні-
мальний та максимальний розміри [7]. 

Залежно від системи державного управ-
ління місцева влада може бути менш або 
більш незалежною у прийнятті рішень, що 
стосуються її фіскальної політики. Відповідно, 
місцева влада може: 1) отримувати доход від 
сплати податку за визначеною державою про-
цедурою; 2) ухвалювати рішення про змен-
шення або збільшення розміру того чи іншого 
податку; 3) визначати дію податку; 4) визна-
чати джерела податку. 

До першого, найнижчого, рівня незалеж-
ності фіскальної політики місцевої влади 



449

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

належать частка корпоративного податку та 
податку на доходи, податок на спадщину та 
дарування, податок на укладання цивільно-
правових договорів, єдиний податок для під-
приємців, гербовий збір. Другий рівень вклю-
чає податок на нерухомість, на транспортні 
засоби, сільськогосподарський податок, 
податок на використання лісових ресурсів, 
на утримання собак, місцевий збір, курорт-
ний збір. Третій рівень у Польщі є можливим, 
але його застосовують вкрай рідко, і ніколи – 
четвертий рівень.

Як уже згадувалося, чіткого визначення 
переліку місцевих податків та зборів у науко-
вій літературі немає. Правомірно до таких 
податків зараховувати ті, сплату яких контр-
олюють органи місцевої влади. Водночас до 
місцевого бюджету можна зараховувати і ті 
податки та збори, що сформовані завдяки 
ресурсам, об’єктам та діяльності, управ-
ління якими належать до компетенції міс-
цевої влади. Узагальнюючи, можна зробити 
висновок, що будь-який бюджет формується 
завдяки здійсненню органами влади певного 
рівня податкового контролю або передачі цієї 
функції органам влади іншого рівня. 

Ключовим є питання перерозподілу до міс-
цевих бюджетів частини коштів, зібраних від 
сплати податків на доходи. Тут існує принай-
мні два варіанти: податок на доход сплачу-
ється до бюджету муніципалітету, на території 
якого проживає платник податку, або до муні-
ципалітету, на території якого платник податку 
(фізична особа) працює як найманий праців-
ник або здійснює підприємницьку діяльність, з 
якої й отримує доход, що є базою для оподат-
кування. Сама постановка питання про пере-
розподіл податкових платежів демонструє 
важливу роль платника податку у забезпе-
ченні розвитку територій та місцевих громад. 
Відтак, розмір місцевого бюджету залежить 
від кількості платників податку, що прожива-
ють або працюють на його території, та від 
обсягів сплаченого ними податку, що так чи 
інакше демонструє економічну ефективність 
їхньої діяльності. 

Подібним чином місцеві бюджети зале-
жать від обсягу сплаченого корпоративного 
податку. Зазвичай податок на доходи юридич-
них осіб та організацій, що не мають такого 
статусу, зараховують до бюджетів муніципа-
літетів, на території яких вони розташовані. 
Подібний механізм діє й тоді, коли підрозділи 
юридичних осіб чи організацій розташовані 
на території інших муніципалітетів: у цьому 
випадку частина податкових платежів, що 

надходять до муніципалітету, залежить від 
кількості осіб, які працюють на території під-
розділу. Намагаючись максимізувати власний 
доход, місцева влада може збільшити ставку 
податку на доходи, однак таке рішення спро-
можне призвести до зменшення кількості 
платників податку, адже останні шукатимуть 
більш сприятливих економічних умов для 
своєї діяльності деінде.

Однією з основних проблем децентралі-
зації є нерівномірність розподілу доходів між 
громадами та регіонами. Вирівнювання еко-
номічних диспропорцій є завданням держави, 
яке виконують шляхом субсидіювання окре-
мих територіально-адміністративних одиниць, 
впливаючи, таким чином, на розвиток певної 
галузі або території з метою задоволення 
потреб громади. Зазвичай держава виділяє 
органам місцевої влади субсидії на виконання 
ними своїх функцій та гранти на реалізацію 
конкретних проектів, що, з рештою, сприяє 
посиленню незалежності місцевих громад в 
ухваленні рішень. 

В Європі сільський туризм є одним із трьох 
ключових секторів місцевої економіки (поряд 
з агровиробництвом та лісовим господар-
ством), а головну роль у його розвитку відіграє 
місцева влада [8, c. 5]. В умовах децентра-
лізації та посилення повноважень місцевих 
громад туризм, зорганізований на базі осо-
бистих селянських господарств, має функцію 
особливого сприяння раціональному вико-
ристанню природних ресурсів, зацікавленню 
місцевих мешканців у тривалому збереженні 
ландшафтів, захисті й охороні навколишнього 
середовища, сталому розвитку територій. 
Формування і збереження стабільного попиту 
на послуги сільського зеленого туризму 
неможливі без забезпечення належної якості 
довкілля, збереження ландшафтного та біо-
логічного різноманіття, виробництва еколо-
гічно безпечних та якісних харчових продуктів, 
адже «природні ресурси та екологічний стан 
територій впливають на кількість туристів, 
тому ці два фактори є ключовими для розви-
тку територій» [8, c. 5]. 

Слід особливо підкреслити роль зеленого 
туризму в консолідації сільських громад, 
виробленні навичок колективної діяльності 
та кооперації (наприклад, для облаштування 
туристичного простору, поліпшення побуту та 
інфраструктури села, організації культурно-
мистецьких акцій та об’єктів, спеціалізації у 
виробництві та наданні туристам різноманіт-
них послуг), соціальній інтеграції сільських 
мешканців, розширенні та зміцненні горизон-
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тальних соціальних зв’язків як усередині сіль-
ської громади, так і поза нею. 

Стратегія розвитку малих фермерських 
господарств має включати механізми їхнього 
мікрокредитування для облаштування сіль-
ських садиб зеленого туризму. З іншого боку, 
надання сільським громадам кредитів для 
облаштування туристичного простору за умов 
фінансової співучасті громад сприятиме мобі-
лізації місцевих ресурсів та активів, а також 
ефективнішому використанню отриманих 
коштів. З огляду на процес децентралізації 
влади в Україні та керуючись європейським 
досвідом підтримки малих проектів сільського 
розвитку LEADER, на регіональному рівні 
доцільно створити єдиний фонд фінансу-
вання локальних проектів сільських громад, у 
т. ч. проектів сільського зеленого туризму. За 
такого підходу сільські громади матимуть сти-
мул для об’єднання та кооперації, а також для 
залучення власних ресурсів [9, с. 11–12]. 

На регіональному рівні зусилля органів 
місцевої влади мають бути сконцентровані 
на взаємодії із суб'єктами підприємницької 
діяльності у сфері сільського туризму та їх 
асоціаціями з метою створення мережі агро-
туристичних підприємств. Співпраця у цій 
сфері потребує консультаційної допомоги, 
організації еколого-освітніх програм, курсів 
професійної підготовки, підвищення кваліфі-
кації підприємців у галузі сільського туризму, 
створення відкритих електронних ресурсів, 
що пропонуватимуть послуги власників сіль-
ських садиб, а також потужної системи дорад-
ництва. Заходи зі створення мережі приват-
них туристично-рекреаційних закладів мають 
включати залучення інвестицій для будівни-
цтва та відновлення інженерної, транспорт-
ної, комунальної інфраструктур сільських 
територій та стимулювання розвитку суміжних 
галузей.

Висновки з цього дослідження. У процесі 
децентралізації влади відбувається передача 

повноважень з ухвалення рішень та ресур-
сів, необхідних для реалізації цих повнова-
жень, на рівень місцевих громад. Розширення 
можливостей громад самостійно ухвалювати 
рішення активізують пошук джерел додатко-
вого доходу та диверсифікації місцевої еко-
номіки. Для сільських громад, що володіють 
належними територіальними та природними 
ресурсами, одним із напрямів забезпечення 
зайнятості та підвищення рівня добробуту 
населення є розвиток зеленого туризму. 

З урахуванням особливостей вітчизняної 
системи фінансової децентралізації перспек-
тивним напрямом стимулювання розвитку 
туристичних послуг на селі є впровадження 
механізмів мікрокредитування для облашту-
вання окремих садиб зеленого туризму та 
надання сільським громадам кредитів для 
облаштування туристичного простору за 
умов фінансової співучасті громад. На регіо-
нальному рівні розвиток сільського зеленого 
туризму доцільно стимулювати за рахунок 
створення фонду фінансування локальних 
проектів. Оскільки наявність природних ресур-
сів є ключовою умовою для розвитку туризму, 
необхідно врегулювати передачу територі-
альним громадам частини перспективних у 
туристичному плані земель лісового фонду та 
земель, вилучених із сільськогосподарського 
обробітку, для рекреаційного використання.

Із метою забезпечення ефективного вико-
ристання коштів регіональних та національ-
них програм розвитку сільського зеленого 
туризму необхідно враховувати відмінності 
туристично-рекреаційного потенціалу різних 
територій, досвід практичного їх використання 
та сформований попит на туристичні послуги 
з урахуванням наявних потужностей індустрії. 
Розробка теоретико-методологічного забезпе-
чення ухвалення рішень про доцільність роз-
витку сільського зеленого туризму на визна-
чених територіях є перспективним напрямом 
подальших досліджень. 
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У статті досліджуються природоохоронні території, виявлено їхню роль для туристсько-рекреаційного ви-
користання. Проаналізовано визначення природоохоронної території та визначено її роль для суспільства. 
Подано характеристику Карпатського біосферного заповідника, національних природних парків Ужанський та 
Синевир. Аналізується поняття екотуризм, в ході чого визначаються три його компоненти: пізнавальний, при-
родоохоронний та культурологічний. Розглядається Карпатський регіон та його перспективність для розвитку 
екотуризму.

Ключові слова: природоохоронна територія, Карпатський регіон, туристсько-рекреаційне природокорис-
тування, екотуризм, антропогенне навантаження, туристсько-рекреаційне використання.

Машика А.В., Лендел В.В. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕРИТОРИИ КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье исследуются природоохранные территории, выявлена их роль для туристско-рекреационного 
использования. Проанализированы определения природоохранной территории и определена ее роль для 
общества. Дана характеристика Карпатского биосферного заповедника, национальных природных парков 
Ужанский и Синевир. Анализируется понятие экотуризм, в ходе чего определяются три его компонента: 
познавательный, природоохранный и культурологический. Рассматривается Карпатский регион и его пер-
спективность для развития экотуризма.

Ключевые слова: природоохранная территория, Карпатский регион, туристско-рекреационное природо-
пользование, экотуризм, антропогенная нагрузка, туристско-рекреационное использование.

Mashika A.V., Lengyel V.V. PROTECTED AREAS AS A KEY ELEMENT OF TOURIST-RECREATIONAL USE
The article deals with protected areas, found their role in tourism and recreational use. Analyzed the definition of 

a protected area, and defined its role in society. Posted description of CBR, national parks and Uzhansky Synevyr. 
Analyzes the concept of ecotourism, during which determined its three components: cognitive, environmental and 
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Постановка проблеми. Територія Кар-
патського туристичного регіону охоплює 56,6 
тис. км², що становить 9,4% території України. 
Карпатський регіон – це один із староосвоє-
них районів, розташований у західній частині 
України. Має вигідне географічне положення. 
Розташований у центрі Європи, через нього 
проходять різноманітні зв’язки, а щільна 
мережа транспортних шляхів є сприятливим 
фактором залучення контингенту відпочиваю-
чих із багатьох країн світу.

Розгляд даного регіону як частини цілісної 
гірської системи – Великої Карпатської дуги, 
дає право припустити, що основними напря-
мами розвитку тут будуть такі види діяльності, 
як туризм та рекреація. Комплексний ана-

ліз природно-ресурсного потенціалу Карпат-
ського регіону України підтверджує, що таке 
припущення має місце.

В Українській частині Карпат активне при-
родокористування розпочалося пізніше, ніж 
в Західних Карпатах. Саме завдяки цьому 
тут на значних територіях збереглися ділянки 
дикої природи.

Особливо інтенсивно посилилася робота 
вчених щодо територіальної охорони природи 
Українських Карпат після Другої світової війни. 
Зараз Карпатський регіон як зона оздоров-
лення і відпочинку інтенсивно розвивається.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основні завдання і принципи туристської 
діяльності, а також проблеми екотуризму в 
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природоохоронних територіях України висвіт-
лено в наукових працях В.І. Гетьмана [3]. 
Використання природоохоронних територій 
як основи для розвитку екотуризму подано 
в дослідженнях Т.К. Сергєєвої [8]. Вагомий 
внесок у методологію та практичні аспекти 
формування й розвитку екотуризму зробив 
О.Ю. Дмитрук [6]. Теоретичні, прикладні, 
методологічні аспекти формування природо-
охоронних територій та екомереж розкрито в 
працях Ю.Р. Шеляг-Сосонко [12], Л.П. Царика 
[11], О.Г. Топчієва [9, 10], В.П. Брусак [2] та ін.

Проте, розробки науковців з даної тематики 
розкривають лише окремі аспекти досліджу-
ваного питання. Тому важливим завданням 
постає визначення природоохоронної терито-
рії як важливого елемента туристсько-рекреа-
ційного використання.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є проаналізувати значення природоохоронної 
території як основи туристсько-рекреаційного 
використання.

Виклад основного матеріалу. На початку 
ΧΧΙ століття однією із суттєвіших проблем 
людства стає проблема пошуків шляхів 
розв’язання глобальної екологічної кризи. 
Загальновизнаним є те, що розв’язати цю 
кризу можна лише завдяки гармонізації сто-
сунків між людиною та природою. У контексті 
цього надзвичайної актуальності набуває про-
блема подолання відчуження сучасної людини 
від світу природи. У першу чергу, ця проблема 
стосується розвинутих індустріальних країн, 
для яких характерний високий рівень розвитку 
урбанізаційних процесів. Актуальною ця про-
блема є і для сучасної України, де в промис-
лово розвинутих регіонах сконцентрований 
надзвичайно потужний індустріальний потен-
ціал і переважає міське населення. Це при-
звело до майже повного змінення природного 
середовища: ступінь антропогенного наванта-
ження на природу досягає 85-90%.

Відчуження від природи призводить до 
того, що у городян формується образ природи 
досить статичний, побудований на зорових 
враженнях, під впливом системи освіти, масо-
вих комунікацій та специфічних умов міського 
життя [13, с. 192], тобто внаслідок пануючого 
в містах «телевізійно-газетного» типу культури 
[13, с. 205] створюється і відповідний образ 
природи. Тому часто освічені городяни досить 
добре знають екзотичну природу далеких 
країн, з якими активно знайомлять їх засоби 
масової інформації, і, водночас, 83 мають 
дуже неясне уявлення про природу рідного 
краю, не знають як виглядають рідкісні види 

тварин та рослин, які мешкають майже поряд. 
Виходить, що жителі великих міст, які, голо-
вним чином, і приймають основні рішення від-
повідно до характеру природокористування і 
взагалі визначають стратегію взаємодії із при-
родою, найменше її знають і не усвідомлюють 
її цінності. Виправити ситуацію можна лише 
наблизивши людину до природи, надавши їй 
можливість безпосереднього спілкування з 
нею [4, с. 82-83].

Сучасна людина живе в надзвичайно 
складному середовищі. У неї виникає потреба 
відпочити, потрапити у те середовище, де 
пройде її емоційна та фізіологічна втома. 
Вона прагне відчути нові, яскраві емоції, отри-
мати незабутні враження, побувати в місцях в 
яких не була. Ці прагнення і бажання людей – 
яскраво виражене соціальне явище нашого 
часу. Дослідники визначили його як екотуриз 
або екологічний туризм.

Екотуризм є найбільш вдалою формою 
гармонійного співіснування людини й природи 
у процесі туристично-рекреаційної діяльності. 
Термін «екотуризм» є відносно молодим, він 
виник у 80-роках ХХ століття. Тому не дивно, 
що науковці ведуть дискусії, щодо його тлума-
чення. Нині визначень екотуризму нарахову-
ється близько 20. Водно час під екологічним 
туризмом розуміли маршрути, які були розро-
блені таким чином, щоб присутність туристів 
як найменше впливала на природне серед-
овище. У програму включалося крім перебу-
вання у відносно екологічно чистій місцевості, 
знайомство з екологічними проблемами регі-
ону, і можливість прийняти участь у заходах з 
їх вирішення. Сьогодні його визначення стало 
більш конкретно науковим.

Серед великої кількості визначень екоту-
ризму найбільш поширеним є визначення 
Міжнародної спілки охорони природи: «Екоту-
ризм – це подорож з відповідальністю перед 
довкіллям по відношенню до непоруше-
них природних територій з метою вивчення 
та насолодження природою й культурними 
пам’ятками, яка сприяє охороні природи.» 
Подібне визначення дає й Спілка екотуризму 
(The Ecotourism Society): «Екотуризм – це 
відповідальна подорож в природні території, 
яка сприяє охороні природи». Екотуризм сти-
мулює та задовольняє бажання суспільства 
спілкуватися з природою, попереджує нега-
тивний вплив на природу і спонукає туристів 
сприяти охороні природи та соціально-еко-
номічному розвитку. Екотуризм є важливим 
компонентом сталого розвитку природних 
територій [5, с. 91].
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Якщо проаналізувати визначення «еко-
туризму», можна визначити три його компо-
ненти: пізнавальний, природоохоронний та 
культурологічний.

Пізнавальний компонент передбачає мож-
ливість вивчення окремих об’єктів природи, 
або їх елементів і на підставі цього розши-
рення бази екологічних знань.

Природоохоронний компонент дозволяє 
туристам не лише усвідомити прояви еколо-
гічних проблем на конкретній місцевості, але й 
прийняти участь в їх розв’язанні, залучаючи їх 
до конкретних природоохоронних заходів. 

Культурологічний компонент передбачає 
знайомство туристів зі звичаями та традиці-
ями місцевого населення, а також внесення 
свого вкладу в соціально-економічний розви-
ток регіонів екологічного туризму [4, с. 83-84].

Останнім часом значна увага звертається 
на розвиток екотуризму в Карпатському регі-
оні. Розвиток цієї галузі може позитивно впли-
вати на економіку, зайнятість населення та 
охорону навколишнього середовища.

Карпати визнані одним із 200 найвизначні-
ших природних регіонів (екорегіонів) планети. 
У Карпатах поєднується неповторне різнома-
ніття живої природи з самобутньою історико-
культурною спадщиною, зумовленою осо-
бливостями життя в гірських умовах. У флорі 
Карпат – третина всіх видів рослин Європи, 
тут ще живуть тварини, яких не зустріти в 
багатьох інших регіонах континенту.

Українські Карпати – це 6% території Укра-
їни, але близько 20% лісового фонду дер-
жави, понад 30% її водних ресурсів. У 3756 
карпатських населених пунктах проживають 6 
млн осіб [1, с. 25].

Не дивно, що Українські Карпати є пре-
красною базою для формування туристичного 
регіону. Адже, Українські Карпати – це мальов-
ничі ландшафти, чисте повітря, м’який клімат, 
переважання низько і середньогірних форм 
рельєфу, різноманіття тваринного і рослин-
ного світу, безліч гірських річок та 142 джерел 
мінеральних водю Не можна забувати також 
про етнічні групи населення – гуцули, лемки, 
бойки, румуни, словаки, угорці, росіяни та ін., 
які зберегли свої національні традиції, побут, 
культуру. Архітектурна забудова сіл, міст, чис-
ленні історичні замки доповнюють привабли-
вість краю. Все це на протязі багатьох років 
дуже приваблює туристів, причому останнім 
часом кількість туристичних відвідувань Кар-
пат помітно зросла.

У Карпатському регіоні може розвиватися 
багато різновидів екотуризму – пізнавальний, 

сільський, оздоровчий, зимовий, гірський, 
дитячий, молодіжний, сімейний, мандрівний 
(пішохідний, кінний, велосипедний).

Узимку регіон привертає увагу туристів 
гірськолижними комплексами, можливістю 
зустріти Новий рік, відсвяткувати Різдв’яні 
свята. Влітку помилуватися мальовничими 
пейзажами, подихати чистим повітрям, напо-
вненим запахом рослинності, здійснити про-
гулянковий похід одним із маршрутів у гори, 
зробити сплав по річці. Різноманітності і екзо-
тичності відпочинку може додати збирання 
ягід, грибів, можливість брати участь у фести-
валях, фольклорних святах які відроджуються 
і започатковуються заново.

Центрами де розвивається і активно попу-
ляризується екотуризм є території природної 
спадщини: Карпатський біосферний заповід-
ник, національні природні парки Ужанський та 
Синевир, 43 заказники, 16 пам’яток природи, 
7 заповідних урочищ, 1 парк пам’ятка садово-
паркового мистецтва, 1 ботанічний сад Ужго-
родського університету загальною площею 
майже 150 тис. га.

Карпатський біосферний заповідник є 
одним із найбільших природоохоронних, нау-
ково-дослідних та еколого-освітніх центрів в 
Україні. Створений Указом Президента Укра-
їни на базі Карпатського природного запо-
відника та землях інших землекористувачів 
у 1993 році. Входить до міжнародної мережі 
біосферних резерватів ЮНЕСКО. [15] Роз-
ташований на територіях Виноградівського, 
Хустського, Тячівського та Рахівського райо-
нів Закарпатської області, його адміністрація 
розміщена в м. Рахів. Тут створено потужну 
природоохоронну, науково-дослідну, еколого-
освітню та господарську інфраструктуру.

Багато зроблено для екологічної освіти 
та виховання, розвитку екотуризму та зміц-
нення матеріально-технічної бази. Зокрема, 
створено Музей екології гір та історії при-
родокористування в Українських Карпатах 
(м. Рахів). Музей нарцису (м. Хуст), еко-
лого-освітні центри у географічному центрі 
Європи та в Кевелівському природоохорон-
ному науково-дослідному відділенні. На 
території біосферного заповідника існує роз-
винута туристична інфраструктура: інфор-
маційно-туристичний центр «Високогір’я 
Карпат», облаштована й ознакована ділянка 
Закарпатського туристичного шляху; 24 еко-
туристичні маршрути; мережа візит-центрів; 
5 високогірних екопунктів; мініготель; стаці-
онарні наметові майданчики; облаштовані 
місця відпочинку тощо.
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У Карпатському біосферному заповіднику 
функціонує розгорнута мережа екотуристич-
них маршрутів, які прокладені через найціка-
віші і найпривабливіші заповідні території, де 
сконцентрована значна кількість визначних 
природних, культурних та історичних об’єктів. 
У таблиці 1 наведено опис найцікавіших із них.

Територія заповідника має кластерний 
характер і складається з окремих масивів: 
Чорногірського, Свидовецького, Мараморось-
кого, Кузій-Трибушанського, Угольсько-Широ-
колужанського, Долини нарцисів, Чорної гори 
та Юлівської гори.

У цілому Карпатський біосферний заповід-
ник відіграє, важливу екостабілізуючу роль, 
зокрема у паводко небезпечному верхів’ї 

басейну Тиси, служить ядровими зонами 
Карпатської екологічної мережі, оберігає уні-
кальне біорізноманіття, надає значні екосис-
темні послуги, зокрема постачає чисте повітря 
та прісну воду, для населення значної частини 
Європи, виступає важливим акумулятором 
вуглекислого та інших газів, що викликають 
глобальне потепління на Землі. Забезпечує 
збереження найбільших у Європі природних 
цінностей – букових пралісів Карпат, які стали 
об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [14].

Ужанський національний природній парк – 
створений на базі регіонального ландшаф-
тного парку «Стужиця» у 1999 році, Ужанський 
національний природний парк за коротку свою 
історію зумів зробити кілька кроків уперед, 

Таблиця 1
Характеристика популярних екомаршрутів біосферного заповідника

Назва маршруту Протяжність і час 
проходження Коротка характеристика

1 На Соколине бердо 4100 м 
3,5-4,0 години

Маршрут складається з двох ділянок. 
Перша проста, прогулянкова. Друга – це 
власне підйом на Соколине бердо. На 
маршруті знаходяться дві цікаві геологічні 
пам’ятки доломітові штольні. Їх залишили 
по собі геологи, що в 60-х роках проводили 
тут геологорозвідувальні роботи.

2 Буковими пралісами 
Малої Угольки

5 км, перепад 
висот – 500 м

2 години

Маршрут знайомить із красою карпатських 
букових лісів, печерою «Дружба», а також 
з урочищами Гребінь, та Чур. Іншими важ-
ливими елементами маршруту є релікт 
третинного періоду – тис ягідний та папо-
роть – листовик сколопендровий або туріє-
вий язик.

3 Буковими пралісами 
Великої Угольки

Близько 5 км, пере-
пад висот – 400 м

3 години

Цей маршрут також знайомить з буковими 
пралісами. Цікавим на ньому є джерело 
гідрокарбонатного типу та карсова печера 
«Молочний камінь». До того ж, саме на 
цьому маршруті знаходиться урочище 
«Велика Копиця». Це скеля, яка є непри-
ступною із трьох сторін. Її вершина – то 
альпінарій, де зростає багато реліктів та 
рідкісних видів рослин.

4 Кевелівським пралі-
сами на Петрос

12 км, перепад 
висот – 660 м

4 години

Маршрут пролягає вздовж потоку Кевелів, 
лісової притоки «Чорної тиси». Це царство 
букових, ялицевих, яворових та ясеневих 
пралісів. Тут розташоване мінеральне 
сірководневе джерело, , запах якого абсо-
лютно неприємний, але попри це вода 
корисна і цілюща. Гора Петрос, до якої веде 
маршрут, є однією з найвищих гір Україн-
ських Карпат.

5 Пралісами Чорно-
гори на Говерлу

14 км, перепад 
висот – 1320 м

12 годин

Маршрут веде до гірської королеви Укра-
їни – гори Говерли. Тут ми зустрічаємо 
водосховище «Гать на Устє-бребенєскула», 
влаштоване для сплаву деревини. На жаль, 
зараз воно заростає. Тут ростуть дерева, 
яким вже 300 років. 
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ставши членом Європейської федерації при-
родо-заповідних територій «Європарк», увій-
шовши в липні 2007 року до списку Всесвіт-
ньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові 
праліси Карпат» [16].

Рекреаційно-туристичний потенціал Ужан-
ського парку досить великий. Населені пункти 
розташовані в мальовничих гірських долинах, 
сполучені залізницею і шосейними дорогами 
і тому легкодоступні, а також віддалені від 
промислових підприємств. У гірських селах 
збереглися традиційний побут, ремесла, 
культура, кухня. В агротехніці не використо-
вуються хімічні засоби, тому продукти харчу-
вання є екологічно чистими.

На теренах Ужанського національного 
природного парку є чимало цікавих природ-
них об’єктів. Багато охочих відвідати місце 
падіння у 1866 році найбільшого в Європі Кня-
гинянського метеориту. Найбільший уламок 
вагою 279 кг знайдено в урочищі Чорні млаки, 
куди тепер прокладено однойменний еколо-
гічний маршрут. До мальовничих сіл Стужиця, 
Кострино, Сіль, Ужок ведуть стежки тих, хто 
хоче напитися кришталево чистої цілющої 
води, що б’є з мінеральних джерел. Окрім 
того, у селі Стужиця увагу численних туристів 
привертають велетенські дерева «Дідо-дуб» 
та дуб «Чемпіон», які є найстарішими та най-
більшими дубами в Україні. Найбільшою цін-
ністю парку є букові праліси, що збереглись 
у гірських масивах. У липні 2007 року 6,1 тис. 
га (з них 2,5 тис. га – заповідне ядро) букових 
пралісів включено до списку Всесвітньої при-
родної спадщини ЮНЕСКО.

На території парку відновлено 17 давніх 
туристичних маршрутів, створено 6 еколо-
гічних стежок, організовується низка нових. 
Також на території парку облаштована мережа 
рекреаційних зон з місцями відпочинку 
та наметовими полями, збудовані навіси, 
бесідки, колиби. Останнім часом активно 
розвиваються туристичні готелі, бази відпо-
чинку, садиби сільського туризму, вживаються 
заходи для відкриття піших транскордонних 
переходів з Польщею та Словаччиною [16].

Національний природний парк «Сине-
вир» – це провідна природоохоронна науково-
дослідна установа, що займається охороною, 
збереженням і вивченням унікального куточка 
Карпат – верхів’я Тереблянської долини 
Закарпаття.

Національний природний парк «Синевир» 
створено у 1989 році заради збереження, 
відтворення і ощадливого використання при-
родних ресурсів, комплексів та об’єктів, які 

мають особливу наукову та естетичну цінність 
у межах різних висотних поясів південно-
західних макросхилів Горган. Тому особливим 
завданням для НПП «Синевир», як природоо-
хоронної структури, стало збереження цінних 
природних та історико-культурних комплексів 
і об’єктів; створення умов для організованого 
туризму, відпочинку та інших видів рекреацій-
ної діяльності у природних умовах з дотриман-
ням режиму охорони природних комплексів та 
їх змін в умовах рекреаційного використання; 
розробка наукових рекомендацій з питань охо-
рони навколишнього середовища та бережли-
вого використання природних ресурсів; еко-
лого-освітня робота тощо [15].

На території парку виділено чотири зони – 
заповідну (7 тис. га), захисну (20,1 тис. га), 
рекреаційну (5,0 тис. га) та агрогосподар-
ську (8,3 тис. га). У природоохоронному від-
ношенні найціннішими є заповідна та захисна 
зони. Зона заповідна (17,3% території) вклю-
чає цінні в науково-природничому відношенні 
екосистеми (заказники, резервати і пам’ятки 
природи), в яких виключається господарська 
діяльність і дозволяються лише екологічно 
обгрунтовані заходи, необхідні для забезпе-
чення їх нормального функціонування.

Половину території парку (49,8%) відне-
сено до захисної зони, екосистеми якої вико-
нують важливу водо- і ґрунтозахисну та проти-
лавинну функції. Ця зона має також природо 
пізнавальне та обмежене туристичне зна-
чення. Рекреаційна зона зараз впорядкову-
ється [17].

Природоохоронні території і об’єкти набу-
вають сьогодні дуже великого значення, тому 
що питання екології, збереження природного 
середовища, і зменшення на нього антропо-
генного впливу постають одними з найголо-
вніших. Прагнення людини зменшити негатив-
ний влив на довкілля і стало причиною появи 
і розвитку екологічного туризму.

Природоохоронна територія, як визнача-
ється Міжнародним союзом охорони природи 
(МСОП) – територія або акваторія, призна-
чена для захисту і підтримки біологічної різно-
манітності та природних і пов’язаних із ними 
культурних ресурсів, захист якої встановлю-
ється законом або іншими засобами. Також, 
природоохоронними територіями можна 
назвати території, створені з метою охорони 
природних ландшафтів від надмірних змін 
внаслідок господарської діяльності людини на 
території держави. Види, занесені до Черво-
ної книги, охороняють і відновлюють різними 
способами, зокрема створенням різноманіт-
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них природоохоронних територій: заповідни-
ків, національних природних парків, заказни-
ків, пам’яток природи тощо [7].

Більшість природоохоронних територій 
пропонує стандартний комплекс послуг, але 
освітній рівень туристів і їх вимоги зросли 
тому дуже важливо створювати нові і екс-
клюзивні пропозиції. Завдяки цьому кіль-
кість туристів буде збільшуватися. До того ж 
вони будуть готові заплатити більше за ори-
гінальність. Керівництву природоохоронних 
територій варто також звертати особливу 
увагу на літніх відвідувачів і враховувати 
людей з деякими фізичними обмеженими. 
Для літніх людей, будуть необхідні більш 
доступні туалети, стежки з меншим пере-
падом висот та маршрути меншої протяж-
ності. Можна помітити зростаючий інтерес 
літніх людей до природоохоронних терито-
рій, маючи достатню кількість коштів, вони 
готові їх платити, але за умови надання якіс-
них послуг і комфортних умов. Тому адміні-
страції природоохоронних територій варто 
підвищувати якість послуг.

Ще одна перспективна соціальна група – 
діти. Зростає кількість батьків, котрі обирають 
природоохоронні території для відпочинку і 
розвитку своїх дітей.

Дуже важливо, щоб адміністрація приро-
доохоронних територій могла забезпечувати 
безпеку своїх відвідувачів. Турист, плануючи 
свою подорож, обов’язково бере до уваги цей 
аспект. В наш час розвиненої мережі Інтер-
нет дуже легко втратити свою добру репута-
цію. В разі надання неякісної послуги, чи не 
достатньо продуманих заходів безпеки, турист 
може залишити на своїй сторінці у соціальній 
мережі чи на офіційному сайті закладу нега-
тивний коментар, і тоді відновити довіру буде 
нелегко.

Керівництву природоохоронних територій 
варто надавати своїм відвідувачам лише точну 
і достовірну інформацію. Воно повинно добре 
усвідомлювати вимоги безпеки, які ставлять 
перед ними їх відвідувачі. Безпека туристів на 
природоохоронних територіях повинна забез-
печуватися як самими установами, так і відпо-
відними державними службами.

Ще одним важливим моментом є те, що усі 
працівники, які працюють на природоохорон-
них територіях, повинні уміти надати відвіду-
вачу допомогу у разі необхідності, практично у 
будь-якій ситуації. І водночас вони не повинні 
і не можуть замінювати собою професіоналів, 
які повинні займатися цим аспектом.

Це не єдині моменти які варто враховувати 
при плануванні туризму і рекреації на приро-
доохоронними територіями. Звісно є ще багато 
інших, від яких залежить успішне поєднання 
туризму та завдання збереження природи.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
природоохоронні території сьогодні набува-
ють дуже важливого значення. Вони стають 
основою для розвитку туристсько-рекреацій-
ної діяльності. Бажання людини співіснувати 
з природою, і в той же час не впливати на неї 
негативно, у процесі туристично-рекреацій-
ної діяльності є екотуризм. Сьогодні у світі він 
визнаний найперспективнішим напрямом.

Екологічний туризм можна впевнено 
назвати пріорітетним напрямком для Кар-
патського регіону. Тому можна помітити що в 
останні роки, значна увага приділяється роз-
витку екологічного туризму в регіоні. Головне 
розробити цілий комплекс різних заходів для 
повноцінного його функціонування. Залежать 
вони від таких факторів, як ландшафтні та 
соціокультурні особливості кожної конкретної 
фізико-географічної області Карпат, і певного 
виду туризму.
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Стаття присвячена аналізу досвіду країн Центральної та Східної Європи в упровадженні консолідації зе-
мель сільськогосподарського призначення та результатів використання різних методичних підходів щодо її 
проведення. Наведені позитивні та негативні сторони добровільної та примусової консолідації земель. Вста-
новлено, що використання простого і добровільного, так само як і комплексного та примусового методичних 
підходів щодо консолідації земель в класичному (традиційному) розумінні в України є неможливим.

Ключові слова: консолідація земель, фрагментація земель, добровільна консолідація, примусова консо-
лідація, земельна ділянка, сільськогосподарський.

Попов А.С. УРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Статья посвящена анализу опыта стран Центральной и Восточной Европы о внедрении консолидации 
земель сельскохозяйственного назначения и результатов использования различных методических подходов 
по ее проведению. Приведены положительные и отрицательные стороны добровольной и принудительной 
консолидации земель. Установлено, что использование простого и добровольного, также как и комплексного 
и принудительного методических подходов к проведению консолидации земель в классическом (традицион-
ном) понимании в Украине невозможно.

Ключевые слова: консолидация земель, фрагментация земель, добровольная консолидация, принуди-
тельная консолидация, земельный участок, сельскохозяйственный.

Popov A.S. LESSONS FROM PROVIDING OF AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION IN THE COUNTRIES 
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

The article analyzes the experience of countries in Central and Eastern Europe related to providing the 
agricultural land consolidation and implementation of the different methodological approaches. The positive and 
negative aspects of the voluntary and compulsory land consolidation have been presented. It was established that 
the using of the simple and voluntary, as well as compulsory and comprehensive methodological approaches for the 
land consolidation in the classical (traditional) understanding is impossible in Ukraine.

Keywords: land consolidation, land fragmentation, voluntary consolidation, compulsory consolidation, land 
parcel, agricultural.

Постановка проблеми. Реформування 
земельних відносин України на засадах демо-
кратії і правової держави вимагає теоретич-
ного осмислення та врахування закономір-
ностей зарубіжного досвіду проведення таких 
реформ, насамперед у державах, які про-
тягом останніх десятиліть вирішували схожі 
до вітчизняних земельні питання. Передусім 
це стосується країн Центральної та Східної 
Європи (далі – ЦСЄ). Структурні перетво-
рення в аграрному секторі країн ЦСЄ після 
1989 р. означали, насамперед, ліквідацію 
колективної та державної власності на землі 
сільськогосподарського призначення через 
реституцію прав власності на землю та виді-
лення земельних часток (паїв) в натурі (на міс-

цевості), що призвело до фрагментації земель 
сільськогосподарського призначення. Таким 
чином, Україна та країни ЦСЄ мають спільні 
риси як у проведенні земельної реформи, так 
і її результатах.

На основі досвіду країн Західної Європи, 
країни ЦСЄ, в основному ті які стали членами 
Європейського Союзу в 2004 році, запрова-
дили діючі довгострокові національні програми 
щодо проведення консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення з метою подо-
лання фрагментації земель та забезпечення 
високоефективного й конкурентоспроможного 
сільськогосподарського виробництва. У кра-
їнах ЦСЄ, що вступили до ЄС після 2004 р., 
консолідація земель часто проводилася за 
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міжнародної технічної допомоги в рамках різ-
номанітних проектів, але за відсутності діючої 
державної програми з консолідації земель. Але 
як в першому, так і в другому випадку резуль-
тати не завжди були позитивними.

Сьогодні Україна перебуває в процесі пере-
ходу до ринкових земельних відносин, який 
означає не просто розбудову системи віль-
ного обігу земель сільськогосподарського 
призначення, що забезпечить умови для 
запровадження дієвих механізмів консоліда-
ції земель, а й докорінну зміну усього вектору 
попередньої моделі використання сільсько-
господарських земель. У зв’язку з цим увесь 
як позитивний, так і негативний досвід країн 
ЦСЄ у проведенні консолідації земель має 
виключне значення на нинішньому етапі роз-
витку ринкових земельних відносин та подо-
лання фрагментації земель в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розвитку консолідації земель 
сільськогосподарського призначення в Укра-
їні приділена увага в працях В.М. Кілочка [1], 
А. Г. Мартина [2], Л.В. Ткачук [3], А.М. Тре-
тяка [4], А.М. Шворака [5]. Комплексне дослі-
дження результатів земельної реформи у 
країнах ЦСЄ в контексті застосування різних 
підходів до проведення консолідації земель 
проведене Т. ван Дійком (T. van Dijk) [6], 
Й. Томасом (J. Thomas) [7], М. Хартвігсеном 
(M. Hartvigsen) [8].

У вітчизняній науковій літературі нам не 
зустрічався комплексний аналіз результатів 
проведення земельних реформ у країнах ЦСЄ 
у контексті вирішення проблем, пов’язаних 
з фрагментацією земель та покращенням 
структури землеволодінь/землекористувань 
сільськогосподарських підприємств, за допо-
могою застосування механізму консоліда-
ції земель. Проведення такого дослідження 
надасть нам змогу отримати додаткові відо-
мості, які допоможуть при розробці власної 
української стратегії розвитку та моделі кон-
солідації земель сільськогосподарського при-
значення. Власне цим і зумовлена актуаль-
ність тематики даної статті.

Мета статті полягає у вивченні досвіду 
країн Центральної та Східної Європи щодо 
впровадження консолідації земель сільсько-
господарського призначення та системати-
зації сильних і слабких сторін її методичних 
підходів.

Виклад основного матеріалу. Вивчення 
досвіду з використання консолідації земель 
сільськогосподарського призначення, як 
заходу щодо подолання негативних наслід-

ків проведення земельних реформ у країнах 
ЦСЄ, а саме фрагментацію земель та доко-
рінну зміну структури сільськогосподарських 
господарств, нами проводилося на основі 
опрацювання цілої низки закордонної науко-
вої літератури.

Так, Р. Сабатес-Віллер (R. Sabates-Wheeler) 
у своїй роботі [9] передбачила, що стратегії 
і програми щодо запровадження консоліда-
ції земель, в тому числі і сільськогосподар-
ських, в країнах ЦСЄ за підтримки міжнарод-
них організацій розвитку та донорів, швидше 
за все, будуть провальними і не дієздатними, 
оскільки в них розглядається вирішення про-
блем пов’язаних лише з одним типом фраг-
ментації – фізичної фрагментації (фрагмен-
тації землекористування). Р. Сабатес-Віллер 
посилається на «Мюнхенський Протокол про 
консолідацію земель, як інструмента розвитку 
сільських територій в країнах Центральної та 
Східної Єропи та Співдружності Незалежних 
Держав» [10]. У цьому Мюнхенському Про-
токолі закріплені нові підходи щодо прове-
дення консолідації земель, які закріплюють 
обов’язкову громадську участь, а необхідність 
у проведенні консолідації визначається лише 
потребами її учасників і лише з використан-
ням ринкових механізмів. Вона зазначає, що 
становлення офіційної консолідації земель 
за допомогою механізму земельного ринку 
не є можливим в короткостроковій або навіть 
середньостроковій перспективі. 

Т. ван Дійк (Т. van Dijk) провівши комплек-
сне дослідження фрагментації і консоліда-
ції земель у Центральній і Східній Європі, з 
детальним аналізом ситуації в Болгарії та 
Угорщині, прийшов до висновку, що консолі-
дація земель сільськогосподарського призна-
чення у традиційному розумінні не підходить 
для вирішення проблем фрагментації у цих 
країнах. Він наголошує на необхідності запро-
вадження додаткових політичних інструментів 
щодо вирішення цієї проблеми [11]. Так, відпо-
відний політичний інструмент повинен відпо-
відати кожному конкретному характеру (типу) 
фрагментації земель для кожної окремої тери-
торії. Таким чином, кожна територія потребує 
у створенні свого власного унікальний підходу 
в силу своїх природних, регіональних чи інших 
особливостей. 

На думку Т. ван Дійка та Д. Копеви 
(D. Kopeva), основною проблемою фрагмен-
тації земель у Центральній Європі є малий 
розмір ферм і, саме тому, запровадження 
інституту земельного банку представляється 
найбільш вдалим заходом зі збільшення площ 
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землекористувань ферм у короткостроко-
вій перспективі [12]. Такий висновок обумов-
лений тим, що під час проведення земель-
них реформ у країнах Центральної Європи 
передбачалося створення резервного фонду 
державних земель сільськогосподарського 
призначення. Отже, земельні ділянки земель-
ного банку можуть бути продані або надані в 
оренду фермерам з метою збільшення площ 
землекористувань та розмірів господарств. 
Існує багато прикладів країн, де державні 
землі сільськогосподарського призначення 
використовується в якості буфера, для покра-
щання структури сільськогосподарських зем-
лекористувань ферм за допомогою договорів 
оренди. Але є лише кілька гарних прикладів, 
таких як Польща, Угорщина і Східна Німеч-
чина, де державні земельні резервні фонди 
активно беруть участь у покращанні структури 
землекористувань і ферм шляхом продажу 
державних земель сільськогосподарського 
призначення привілейованим групам, напри-
клад сімейним фермам.

Ми можемо припустити, що причиною зро-
бленого Т. ван Дійком висновку щодо немож-
ливості запровадження консолідації земель 
сільськогосподарського призначення у краї-
нах ЦСЄ, є те, що він ґрунтувався на німець-
ких і нідерландських традиціях з проведення 
комплексної і примусової консолідації земель, 
які не передбачають збільшення розмірів 
землекористувань ферм. Таким чином, на 
нашу думку, він непрямо схилявся до пере-
ваг запровадження добровільної консолідації 
земель сільськогосподарського призначення у 
країнах ЦСЄ. Проте, з точки зору досягнення 
мети створення економічно доцільних і конку-
рентоспроможних сільськогосподарських під-
приємств, Т. ван Дійк зазначає, що існування 
малих за розміром землекористувань та 
ферм, обумовлених фрагментацією власності 
(землеволодіння) та землекористування, є 
важливим стримуючим фактором для розви-
тку сільського господарства.

Т. Сікор (Т. Sikor) [13], досліджуючи про-
блеми пов’язані з фрагментацією земель та 
покинутими земельними ділянками сільсько-
господарського призначення в Албанії, крити-
кує державну політику та програми ФАО щодо 
проведення консолідації земель під керів-
ництвом держави. Він прийшов до висновку, 
що розробка програм на основі правових і 
адміністративних важелів впливу не досяга-
ють поставлених державою цілей, оскільки до 
уваги беруться макропоказники соціально-еко-
номічного розвитку, що впливають на ведення 

сільського господарства і добробут сільських 
жителів. На думку Т. Сікори, земельна полі-
тика щодо консолідації земель сільськогоспо-
дарського призначення повинна бути спрямо-
вана в першу чергу на врахування інтересів і 
підтримку розвитку місцевих (територіальних) 
громад, наприклад на децентралізацію діяль-
ності земельних банків, де держава відіграє 
роль у підтримці, а не у тотальному контролі 
цього процесу. Такий критичний аналіз пока-
зує важливість інтеграції інструментів консо-
лідації земель з місцевими потребами в сфері 
розвитку сільських територій і залучення міс-
цевих зацікавлених сторін до участі у процесі.

А. Картрайт (А. Cartwright) [14], як безпо-
середній учасник багатьох робочих семінарів 
організованих ФАО та LANDNET (співтовари-
ством професіоналів з різних країн і організа-
цій, що працюють разом в рамках ініціативи 
ФАО), також відмічає неспроможність консо-
лідації земель, як головного інструмента про-
ведення земельних реформ у країнах Цен-
тральної та Східної Європи щодо вирішення 
проблем пов’язаних з фрагментацією земель. 
До причин провалу консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення А. Картрайт 
відносить: великі проблеми з реєстрації 
земельних ділянок (наявність великої кількості 
неформальних угод із землею), наявність зна-
чної кількості «нічийних» (безхазяйних) та 
покинутих земельних ділянок, слаборозви-
неність ринку земель, труднощі в залученні 
капіталу для розвитку сільськогосподарського 
бізнесу, страх серед зацікавлених сторін втра-
тити свої права на землю під час реалізації 
проектів з консолідації земель. 

Також, А. Картрайт [14] відмічає досить 
низький рівень участі та активності землев-
ласників та/або землекористувачів у пілотних 
проектах з консолідації земель, що обумовлює 
складнощі у досягненні мінімального порогу 
для ініціювання проекту – 51%. По-перше це 
обумовлено тим, що всі пілотні проекти з кон-
солідації земель були добровільними, а тому 
досягнення порогу у 51% не має ніякого зна-
чення, оскільки кожна зацікавлена сторона 
сама приймає рішення щодо участі у проекті 
в залежності від результатів перерозподілу 
земель. По-друге, пілотні проекти у країнах 
ЦСЄ майже завжди виконувалися до при-
йняття правової основи з консолідації земель, 
а низька активність учасників викликана про-
блемами реєстрації земельних ділянок та 
прав на них.

М. Хартвігсен (M. Hartvigsen) основною при-
чиною, що заважає успішній реалізації проек-
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тів з консолідації земель у країнах ЦСЄ, вбачає 
низький рівень обігу сільськогосподарських 
земель, особливо при використанні добро-
вільного підходу щодо консолідації [8, с. 428]. 
Дослідження процесів запровадження консо-
лідації земель та земельних банків показали, 
що діяльність земельних банків в значній мірі 
зазнала невдачі, принаймні в якості заходу 
для підтримки проведення консолідації 
земель сільськогосподарського призначення, 
шляхом надання доступу до державних сіль-
ськогосподарських земель з метою їх пере-
розподілу, тим самим намагаючись підвищити 
обіг земель. На думку М. Хартвігсена, провал 
інституту земельних банків, в першу чергу, 
пов’язаний з помилками загальної земель-
ної політики в країнах ЦСЄ і в той же час від-
сутністю координації між відповідальними 
органами за проведення консолідації земель 
і органами щодо управління державним зем-
лями сільськогосподарського призначення, 
які перебувають у землях запасу чи резерв-
ного фонду. 

Використання інституту державних земель-
них банків з метою структурного розвитку 
сільського господарства без паралельного 
застосування механізму консолідації земель 
сільськогосподарського призначення, значно 
обмежує ефективність діяльності земельних 
банків та їх результативність. І навпаки, дуже 
важко реалізувати програму з консолідації 
земель, особливо на добровільних засадах, 
без підтримки державного земельного банку. 
Отже, існує необхідність у встановленні полі-
тичних рекомендацій щодо діяльності земель-
ного банку в якості підтримки проведення кон-
солідації земель та отримання практичного 
(польового) досвіду з поєднання цих двох 
заходів.

Немало важним питанням при проведенні 
консолідації земель сільськогосподарського 
призначення є, також, вибір методичного під-
ходу: комплексний і примусовий або простий 
і добровільний. Дослідження показали, що 
країни ЦСЄ до сих пір не знайшли в повній 
мірі свої підходи до консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення. Оскільки це 
питання є актуальним і для України, тому роз-
глянемо більш детально ці методичні підходи 
на прикладі країн ЦСЄ. 

Основною перевагою комплексної і приму-
сової консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення є те, що межі всіх земель-
них ділянок, які приймають участь в проекті і 
знаходяться у границях проектної території, 
«стираються» на кадастровій карті, а замість 

них формуються новий за структурою земель-
ний масив з набагато меншою кількістю діля-
нок. Як правило кожному землевласнику, що 
приймає участь у проекті, надається по одній 
земельній ділянці, але більшого розміру та 
правильної форми. Отже, такий підхід дає 
позитивні результати з точки зору зменшення 
рівня фрагментації власності на землю. Засто-
сування комплексної і примусової консоліда-
ції земель дає можливості інтегрувати проект 
консолідації земель з місцевими потребами 
розвитку сільського господарства і сільських 
територій, охорони земель та навколишнього 
середовища тощо через розробку та реаліза-
цію проекту розвитку територіальної громади. 
В Україні така інтеграція можлива через схеми 
землеустрою і техніко-економічного обґрун-
тування використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць. До 
наступного позитивного моменту викорис-
тання цього методичного підходу відноситься 
повне оновлення та перевірка кадастрових 
даних державного земельного кадастру та 
реєстру прав власності на землю, включаючи 
польові кадастрово-геодезичні роботи.

Проте, дослідження процесу проведення 
комплексної і примусової консолідації земель 
сільськогосподарського призначення у краї-
нах ЦСЄ показує наявність цілої низки недолі-
ків застосування такого методичного підходу. 
По-перше, такий підхід забирає багато часу, а 
сам процес консолідації досить тривалий. Так, 
у Чеській Республіці реалізація комплексної 
консолідації займає 5-6 років; у Словаччині – 
7-8 років; Словенії – 5 років; Польщі – 4 роки, 
але додатково 3 роки займають переговори 
між учасниками проекту для отримання 
більшості голосів [8, с. 404]. Звісно, що дов-
готривалі проекти тягнуть за собою додат-
кові витрати і є більш дорогими, принаймні в 
порівнянні з простими і добровільними про-
ектами. Тому, другим недоліком є висока вар-
тість робіт з реалізації проектів щодо консолі-
дації земель. Країни ЦСЄ, як і Україна, мають 
багато нагальних проблем пов’язаних з роз-
витком сільського господарства та сільських 
територій, які залишаються невирішеними з 
причини обмеженості державних бюджетів, 
що призводить до неможливості реалізації 
комплексних проектів з консолідації земель 
сільськогосподарського призначення в необ-
хідних масштабах.

Наступним недоліком комплексної і приму-
сової консолідації земель є те, що участь в ній 
приймають лише земельні ділянки, що знахо-
дяться в межах проектної території. Для країн 



463

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ЦСЄ така умова є дещо проблематичною, 
оскільки землевласники часто можуть мати 
земельні ділянки не тільки в межах проектної 
території проведення консолідації земель, 
але й за її межами, що не дозволяє для таких 
власників вирішити проблему фрагмента-
ції земель повністю. За таких умов логічним 
рішенням може стати збільшення площі тери-
торії проекту, але відтак фахівці з консолідації 
земель можуть у кінцевому підсумку зіштов-
хнутися з тисячами землевласників, що обу-
мовить додаткові труднощі у перемовинах, 
відповідно збільшить затрати часу і вартість 
проекту.

Використання комплексної і примусової 
консолідації земель сільськогосподарського 
призначення, як це свідчить досвід країн ЦСЄ 
[6, 8], не призводить до збільшення площ сіль-
ськогосподарських землеволодінь та ферм, а 
це передбачає проведення додаткових захо-
дів щодо забезпечення економічної життєз-
датності таких господарств. Таким чином, 
усувається тільки половина проблеми фраг-
ментації сільськогосподарських земель.

Інший недолік примусової консолідації 
земель пов’язаний з низькою довірою до орга-
нів державної влади. Сільське населення в 
багатьох країнах ЦСЄ боїться втратити свою 
землю після закінчення консолідації земель, 
оскільки вони часто не знають про свої 
зобов'язання та очікувані результати. Напри-
клад, у країнах колишньої Югославії і Польщі 
консолідація земель досі дискредитована 
попереднім негативним досвідом. Це обумов-
лено тим, що особи, які відповідальні за при-
йняття рішень, часто утримуються від участі 
в дискусіях стосовно болючого питання пере-
розподілу прав власності на землю, обґрун-
тування доцільності проведення консолідації, 
наслідків не прийняття учасниками консоліда-
ції проекту перерозподілу земель.

Основною перевагою простої і добровіль-
ної консолідації земель є простота і відносно 
дешевизна процесу перерозподілу земель. 
Такий підхід дозволяє землевласникам про-
давати за бажанням усі або частину своїх 
земельних ділянок, в той час як інші учас-
ники консолідації купують додаткові земельні 
ділянки з метою збільшення площ сільсько-
господарських землеволодінь та господарств. 
Наприклад, у Німеччині та Нідерландах такий 
методичний підхід до консолідації земель 
сільськогосподарського призначення зазви-
чай застосовується для обмеженої кількості 
учасників-землевласників, як правило в межах 
10-20 [15]. 

Іншою сильною стороною такої консоліда-
ції є сам по собі добровільний підхід. Участь 
в проекті ініціюється за пропозицією самих 
місцевих зацікавлених сторін і звісно, що 
вони будуть брати участь в консолідації тільки 
якщо вони переконані в отриманні вигоди від 
проекту. Наприклад, використовувати менше 
земельних ділянок за кількістю, але більшими 
за площею. Отже, цей підхід не представляє 
великої проблеми в ініціюванні – достатньо 
лише кілька зацікавлених землевласників і 
фермерів. Добровільний підхід до консоліда-
ції є більш гнучким для задоволення місцевих 
цілей і потреб в сфері соціально-економічного 
розвитку та охорони навколишнього серед-
овища. 

Проте, простий і добровільний підхід 
щодо проведення консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення має окремі 
обмеження у застосуванні в країнах ЦСЄ  
[8, с. 407]. По-перше, з використанням цього 
підходу результати зменшення рівня фрагмен-
тації сільськогосподарських земель будуть від-
носно обмеженими через добровільну участь 
землевласників. Так, план (проект) перероз-
поділу земель будується та узгоджується як 
один ланцюг угод і умови виконання мають 
бути дотримані в кожній ланці цього ланцюга, 
інакше він не витримає. Тобто укладання 
однієї угоди веде до підписання наступної, що 
призводить до третьої угоди і т.д. Якщо багато 
землевласників вирішили не брати участь у 
проекті, то відповідно буде важко знайти гарні 
(прийнятні) рішення для тих, хто хоче при-
йняти участь. Звісно, що легше всього домо-
витися з тими землевласниками, які заздале-
гідь заявили про свою зацікавленість в участі 
у проекті, в той час як інші землевласники, в 
тому числі землевласники які не проживають 
на території громади, не приймають активної 
участі в обговоренні результатів.

По-друге, інколи до створення плану (про-
екту) перерозподілу земель, під час простої 
і добровільної консолідації земель, висува-
ють спрощені вимоги і залишають проектні 
рішення на розсуд його учасників, щоб дати 
їм можливість з’ясувати між собою відносини 
[8, с. 407]. Як правило, хто ініціює проект той і 
отримує вигоду від його реалізації. Так, у Бол-
гарії під час проведення добровільної консо-
лідації земель сільськогосподарської призна-
чення, що фінансувалася за приватні кошти, 
великі корпоративні ферми (компанії) та інвес-
тори придбали земельні ділянки у малих при-
ватних землевласників з метою їх консолідації 
[15]. Крім того, проста і добровільна консолі-
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дація земель обмежена проведенням лише 
перерозподілу земельних ділянок (не перед-
бачає будівництво об’єктів інфраструктури – 
доріг, меліоративних систем тощо), а в країнах 
ЦСЄ, як показує практика, не інтегрується до 
місцевих потреб сільського господарства та 
розвитку сільських територій [8, с. 408].

Прості і добровільні проекти з консолідації 
земель сільськогосподарського призначення 
не сприяють активному обігу земель у межах 
проектної території. Так, якщо більшість заці-
кавлених у проведенні добровільної консолі-
дації землевласників мають бажання обміня-
тися з земельними ділянками лише однакової 
вартості, а лише декілька землевласників 
бажають продавати свої ділянки і кілька влас-
ників купувати, то здійснити перерозподіл 
земель на добровільних засадах стає вкрай 

складно. Запровадження добровільного 
методичного підходу, в більшості країн ЦСЄ, 
також, ускладнюється цілим рядом проблем 
пов’язаних з реєстрацією земельних ділянок. 
Особливо це стосується тих країн, де проекти 
з консолідації земель реалізуються на основі 
звичайної процедури купівлі-продажу земель-
них ділянок за відсутності відповідної законо-
давчої бази щодо проведення простої (спро-
щеної) консолідації земель.

Порівняльна характеристика сильних та 
слабких сторін методичних підходів до кон-
солідації земель сільськогосподарського при-
значення в країнах Центральної та Східної 
Європи наведена у таблиці 1.

Висновки з цього дослідження. З вище-
наведеного можна зробити висновок, що оби-
два класичні методичні підходи щодо прове-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика сильних та слабких сторін  

методичних підходів до консолідації земель сільськогосподарського призначення  
в країнах Центральної та Східної Європи

Назва методичного 
підходу

Характеристика:
сильні сторони слабкі сторони
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м
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1. Ефективний механізм 
боротьби із зменшенням 
рівня фрагментації власності 
на землю.
2. Дозволяє інтегруватися 
з регіональними (локаль-
ними) програмами розвитку 
сільського господарства та 
сільських територій, охорони 
земель та навколишнього 
середовища тощо.
3. Сприяє повному онов-
ленню (корегуванню) даних у 
системі земельного кадастру 
та реєстру прав

1. Довготривалий процес (4-8 років) та 
повільне отримання результатів.
2. Велика вартість проекту.
3. Може закласти невизначеність 
щодо прав на землю через низький 
рівень довіри до органів державної 
влади
4. Реалізація проекту потребує висо-
кого рівня технічного та інституційного 
забезпечення з одночасною координа-
цією між різними установами.
5. Можливість збільшення площ зем-
леволодінь та ферм не відповідають 
існуим програмам розвитку
6. Реалізується за принципом все або 
нічого.
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1. Займає мало часу на реа-
лізацію процесу.
2. Швидке отримання резуль-
татів. 
3. Низька вартість реалізації.
4. Добровільна участь у про-
екті.
5. Реалізація проекту не 
потребує для реалізації висо-
кого рівня технічного та інсти-
туційного забезпечення.
6. Дозволяє купівлю-продаж 
земельних ділянок.
7. Досить гнучка для реаліза-
ції місцевих завдань і потреб.

1. Лише часткове вирішення проблем 
пов’язаних з фрагментацією земель та 
збільшенням площ землеволодінь.
2. Схильність до низького рівня обігу 
земель.
3. Надає більше переваг для еконо-
мічно сильних господарств та інвесто-
рів, ніж дрібним сімейним фермам.
4. «Чутлива» до існуючих проблем 
пов’язаних з реєстрацією земельних 
ділянок.
5. Обмежений вплив на процес 
планування перерозподілу земель 
пов’язаних з будівництвом об’єктів інф-
раструктури.
6. Здійснюється лише перерозподіл 
земель.

Джерело: розроблено на основі [8] та власних узагальнень автора
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дення консолідації земель у країнах ЦСЄ 
мають більше недоліків, ніж переваг. Врахо-
вуючі певну схожість результатів земельної 
реформи та проблем, пов’язаних із фраг-
ментацією земель у країнах ЦСЄ та Укра-
їні, вважаємо, що використання простого і 
добровільного та комплексного і примусо-
вого методичних підходів щодо консолідації 
земель у класичному (традиційному) розу-
мінні в сучасних умовах розвитку земельних 
відносин та наявної фрагментації земель 
для України є неможливим. Таким чином, 

існує необхідність у подальшій розробці тре-
тьої моделі консолідації земель сільськогос-
подарського призначення, яка б була більш 
придатною для умов України, ніж попередньо 
розглянуті класичні підходи. Мета третьої 
моделі консолідації земель полягає в опти-
мізації планування перерозподілу земель 
забезпечуючи кращі результати за більш 
спрощеної та економічно ефективної про-
цедури. Перспективним видається вивчення 
цієї проблематики у подальших наших дослі-
дженнях.
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Механізм реалізації засад екологічного менеджменту  
на промислових підприємствах
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У статті на основі системного підходу узагальнено накопичений досвід і подано практичні рекомендації, 
які в інтегрованій формі являють собою механізм реалізації засад екологічного менеджменту на промислових 
підприємствах, який повинен сприяти реалізації моделі сталого економічного розвитку суспільства, основою 
якої є виробнича, культурно-освітня, адміністративна та фінансова системи.

Ключові слова: екоменеджмент, промислові підприємства, навколишнє середовище, екологізація, сер-
тифікація.

Тараевская Л.С. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье на основе системного подхода обобщенно накопленный опыт и практические рекомендации, 
которые в интегрированной форме представляют собой механизм реализации принципов экологического 
менеджмента на промышленных предприятиях, который должен способствовать реализации модели устой-
чивого экономического развития общества, основой которой являются производственная, культурно-образо-
вательная, административная и финансовая системы.

Ключевые слова: экоменеджмент, промышленные предприятия, окружающая среда, экологизация, сер-
тификация.

Tarayevska L.S. MECHANISM OF PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

The article is based on a systematic approach summarizes the experience and provided practical recommendations 
in an integrated form are the mechanism for implementing the principles of environmental management in industry, 
which should promote the model of sustainable economic development of society, the foundation of which is 
industrial, cultural – educational, administrative and financial system.

Keywords: ekomenedzhment, industry, environment, greening, certification.

Постановка проблеми. Погіршення стану 
навколишнього середовища під впливом гос-
подарської діяльності, збільшення дисбалансу 
між соціально-економічними потребами та 
можливостями їх задоволення, прискорення 
темпів використання природних ресурсів та їх 
невідповідне відновлення зумовили об’єктивну 
необхідність пошуку ефективних шляхів роз-
витку людського суспільства. Одним із таких 
способів є впровадження засад екологічного 
менеджменту, де особлива увага приділяється 
вимогам до системи екологічного керування, 
щоб дати змогу організації сформулювати і 
запровадити політику та встановити і досягти 
цілі, з врахуванням усіх вимог, які організація 
зобов’язується виконувати, а також інформа-
цію про суттєві екологічні аспекти.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичну 
i методичну основу дослідження системи еко-
логічного менеджменту складають праці укра-
їнських та зарубіжних вчених. Важливе зна-
чення мають праці Н. Пахомової, К. Pixтepa, 

А. Садєкова, О. Балацького, Т. Галушкіної, 
В.Семенова, О.Михайлюк та інших вчених, 
присвячені вивченню екологічного менедж-
менту як типу управління сучасним підпри-
ємством, а також роботи В.О. Паламарчука, 
Г.В. Черевка, M.I. Яцківа, І.Г. Яремчука та 
ін., що розкривають економічний механізм 
природокористування, а також дослідження 
Г.А. Черниченка, Б.В. Букринського, М.Г. Чума-
ченка, Б.М. Данилишина, присвячені питан-
ням еколого-економічної стійкості суспіль-
ства, економіки та регіонів.

Актуальність обраної теми дослідження 
визначається тим, що активізація промисло-
вого виробництва, яка за стратегією Уряду 
розглядається як основа сталого економіч-
ного зростання України, потребує розро-
блення і впровадження відповідних механіз-
мів державного регулювання екологізації, які 
б не тільки залишали промисловість у межах 
життєво допустимих екологічних параметрів, 
а й покращували їх.
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Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає в тому, щоб на основі системного під-
ходу узагальнити накопичений досвід і надати 
практичні рекомендації, які в інтегрованій 
формі представляють собою практичні меха-
нізми реалізації засад екологічного менедж-
менту на промислових підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Законо-
давча система України передбачає три форми 
системи екологічного менеджменту на про-
мислових підприємствах:

1) Система екологічного менеджменту 
щодо забезпечення екологічної безпеки під-
приємств згідно ДСТУ 3273 – 95. Безпечність 
промислових підприємств. Загальні поло-
ження та вимоги.

2) Система екологічного менеджменту, що 
вмонтована до системи управління якістю 
згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ІSО 
9001 – 2001.

3) Система екологічного менеджменту від-
повідно до міжнародного стандарту ДСТУ 
ІSО 14001. Система управління навколиш-
нім середовищем. Склад та опис елементів і 
настанови щодо їх застосування [1, с. 135].

Варто зазначити, що сертифікація еколо-
гічного менеджменту за світовими стандар-
тами ІSО 14000 в Україні не дуже популярна 
серед підприємств – забруднювачів навко-
лишнього середовища тому, що, по-перше, 
дуже витратна, а по-друге, екологічний стан-
дарт приймається добровільно і не зафік-
сований на рівні національного законодав-
ства. В Україні налічується тільки близько 
десятка компаній, що отримали відповідний 
документ. Однак, враховуючи всезростаюче 
значення екологічного менеджменту його 
розробка і впровадження, як зазначається 
в міжнародному стандарті серії ISO 14000 
[2, с. 45], має відбуватися з врахуванням 
наступних етапів: 

1. Попередній аналіз ситуації, що скла-
лася. Виявлення усіх вимог до екологічного 
менеджменту підприємства з боку держави та 
елементів екологічного менеджменту, які вже 
застосовуються на підприємстві.

2. Розробка декларації про екологічну полі-
тику підприємства, яка б детально відобра-
жала усі екологічні аспекти його діяльності.

3. Створення структури розподілу 
обов’язків і відповідальності в системі еколо-
гічного менеджменту.

4. Оцінка впливу підприємства на навко-
лишнє середовище. 

5. Розробка екологічних цілей і завдань 
підприємства.

6. Виявлення стадій виробництва, проце-
сів і видів діяльності, що можуть впливати на 
стан довкілля, розробка системи контролю за 
цими процесами.

7. Розробка програми екологічного 
менеджменту, визначення особи, яка була б 
відповідальна за її виконання. Програма має 
бути складена таким чином, щоб ураховува-
лися не тільки поточні, але й види діяльності 
підприємства у минулому, а також ймовірний 
вплив на навколишнє середовище життє-
вого циклу видів продукції, запланованих до 
виробництва.

8. Розробка і публікація детального опису 
системи екологічного менеджменту підприєм-
ства, який дозволив би аудитору встановити, 
чи правильно вона функціонує, а також вра-
хував усі аспекти його впливу на навколишнє 
середовище.

9. Встановлення системи реєстрації усіх 
екологічно важливих подій, видів екологічної 
діяльності, випадків порушення вимог еколо-
гічної політики, тощо.

10. Встановлення на підприємстві системи 
внутрішнього аудиту за наданими у стандарті 
рекомендаціями. Результати внутрішнього 
аудиту можуть підлягати зовнішній перевірці 
незалежною третьою стороною.

Дослідження процесу становлення і розви-
тку екологічного менеджменту в організаціях 
далоядало змогу зробити висновок про наяв-
ність двох груп чинників впливу: зовнішніх і 
внутрішніх. Сукупність зовнішніх визначається 
загальною залежністю діяльності організації 
від системної дії різноманітних органів місце-
вого самоврядування та державного управ-
ління материнських та приймаючих країн, 
учасників міжнародної мережі екологічного 
менеджменту, конкурентного середовища 
(споживачів, постачальників, партнерів, кон-
курентів та ін.) та різноманітних громадських 
угрупувань. Зовнішній вплив набуває прояву 
у комплексі міжнародних екологічних стан-
дартів або ж інших вимог щодо раціонального 
природокористування і створення екологічно 
безпечних умов життєдіяльності населення, 
які висуваються до практики і результатів 
функціонування організації. Внутрішні чин-
ники пов’язані з реалізацією ініціатив учасни-
ків екологічно свідомого ділового середовища 
організації. Мотиви діяльності зазначених 
учасників полягають у: підвищенні конкурен-
тоспроможності організації завдяки виготов-
ленню екологічно чистої продукції, зменшенні 
або взагалі нівелюванні шкідливого впливу на 
природне оточення, скороченні ресурсоміст-
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кості виробництва, ефективному використанні 
наявних ресурсів, поліпшенні іміджу компанії. 

Ефективний екологічний менеджмент орга-
нізації базується, з одного боку, на відповідній 
корпоративній філософії, а з іншого – на чітко 
регламентованих нормах і процедурах сто-
совно параметрів екологічної діяльності; роз-
поділу екологічних повноважень підрозділів, 
кваліфікації різних категорій управлінського 
персоналу, змісту екологічних звітів, аудиту та 
моніторингу з урахуванням відповідних вимог 
міжнародних стандартів.

Практичне використання засад екологічного 
менеджменту можливе за умови моніторингу 
екологічного стану виробництва, наукового та 
консалтингового забезпечення заходів зі зміни 
сировини, технологій, асортименту продукції, 
використання альтернативних джерел енер-
гії, впровадження енерго- і матеріалозберіга-
ючих технологій, утилізація та використання 

промислових відходів, а також підняття рівня 
екологічної освіченості і культури населення. 
Одним із провідних важелів у здійсненні еколо-
гічного маневру промислового комплексу має 
стати структурна політика, а саме – прискоре-
ний розвиток наукомістких і високотехнологіч-
них видів діяльності. Виконані прогнозні роз-
рахунки доводять, що доведення їхніх часток 
у галузевій структурі промисловості на рівень 
екологічно розвинених країн дозволяє змен-
шити техногенне навантаження майже удвічі.

За результатами комплексного дослі-
дження нами запропоновано механізм реалі-
зації засад екологічного менеджменту (рис. 1), 
який буде сприяти реалізації моделі сталого 
економічного розвитку суспільства, основою 
якої є виробнича, культурно-освітня, адміні-
стративна та фінансова системи.

Проектована діяльність передбачає необ-
хідність підготовки керівництва і спеціалістів, 

які б відповідали за екологічну 
безпеку, здійснювали заходи 
з охорони та контролю стану 
навколишнього середовища. 
Для професійної підготовки 
управлінського персоналу слід 
керуватися такими загально-
методологічними засадами:

– екологічна освіта, як 
формальна, так і нефор-
мальна, є безперервним про-
цесом одержання й оновлення 
екологічних знань;

– система знань покли-
кана забезпечити додержання 
принципу «впровадження 
через навчання» в практичну 
діяльність цілей і завдань еко-
логічної політики, програм еко-
логічного управління, міжна-
родних зобов’язань тощо;

– навчальні матеріали для 
персоналу мають ґрунтува-
тися на якнайточнішій наявній 
науковій інформації, охоплю-
ючи загальносистемні й спеці-
альні методології з урахуван-
ням індивідуального попиту на 
екологічні знання;

– програми професійної 
екологічної підготовки мають 
бути спрямовані на підвищення 
поінформованості управлін-
ського персоналу щодо еколо-
гічної політики і збалансова-
ного розвитку.

 
Виробнича система 

 
-реструктуризація та екологізація 
виробництва 
-утилізація або використання 
відходів 
-розвиток схем зворотного 
водопостачання 
-використання альтернативних 
джерел енергії 

Культурно-освітня система 
 
-надання екологічної освіти 
населенню 
-формування екологічної 
культури і поведінки 
-інформаційне забезпечення 
населення в екологічних 
питаннях 

Механізм реалізації 
засад екологічного 

менеджменту 

Адміністративна система 
 

-державне управління екології та 
природних ресурсів 
-державна екологічна інспекція 
-регіональні органи виконавчої 
влади 
-організація стандартизації, 
метрології та сертифікації 
-гідрометереологічні станції 

Фінансова система 
 

-кредитування екологічних 
заходів і програм 
-венчурне фінансування 
екологічних інновацій 
-створення екологічних 
фондів 
-екологічне страхування 

Рис. 2. Механізм реалізації засад екологічного менеджменту
Джерело: розроблено автором 



469

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Контроль за дотриманням засад екологіч-
ного менеджменту повинен бути здійснений 
зо допомогою моніторингу стану навколиш-
нього середовища та ефективності системи 
виробництва. Критеріями ефективності можна 
вважати наступні: дієвість (ступінь досягнення 
поставлених цілей), економічність (ступінь 
використання ресурсів), якість (ступінь відпо-
відності потребам ринку), прибутковість (спів-
відношення між валовим доходом і витра-
тами), продуктивність (відношення кількості 
продукції до витрат на її виробництво), іннова-
ційність (ступінь оновлення товарів і послуг), 
якість трудового життя (рівень задоволення 
потреб працівника організації), екологічність 
(допустимий вплив господарської діяльності 
на навколишнє середовище).

Висновки з цього дослідження. Впрова-
дження засад екологічного менеджменту на 
промислових підприємствах можна вважати 
економічно і екологічно доцільним тому, що:

1. Можна збалансувати споживання сиро-
винних матеріалів, води, енергії, скорочуючи, 
таким чином, виробничі витрати.

2. Виготовляти продукцію, яка підлягає 
вторинній переробці.

3. Скорочувати обсяги викидів, скидів шкід-
ливих речовин і цим самим зменшувати еко-
платежі.

4. Впроваджувати стандарти якості ISO 
9000 та ISO 14000, що дасть змогу покращити 
якість продукції.

5. Відкриває можливості доступу до пев-
них видів державної підтримки (впровадження 
системи екологічного менеджменту зазвичай 
призводить до послаблення адміністратив-
ного тиску на підприємство з боку контролю-
ючих державних органів).

6. Дає можливість виходу на нові ринки 
збуту.

7. Передбачає вихід на новий рівень тех-
нологічного розвитку та інновацій.

8. Формує позитивний імідж, враховуючи 
зростання громадської екологічної обізнаності 
і бажання споживачів купувати екологічно без-
печну продукцію.

Отже, запровадження засад екологічного 
менеджменту на промислових підприємствах 
є нагальною необхідністю, оскільки:

• це вимога часу і міжнародного співробіт-
ництва;

• промисловість – є одним із найбільших 
забруднювачів довкілля;

• природні ресурси – вичерпні;
• раціональне використання усіх ресур-

сів, зменшення викидів, скидів та відходів – є 
вигідним як з екологічної, так і з економічної 
точок зору.
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Аналіз сучасного стану водовідведення  
та водозабезпечення сільських територій  

в умовах євроінтеграційних процесів

Штогрин Г.C.
молодший науковий співробітник,

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України

Наявність протягом тривалого часу низки екологічних та економічних проблем сільських територій України 
вказує на потребу наукових досліджень щодо особливостей водозабезпечення та водовідведення, підвищен-
ня якості надання послуг та покращення екологічної ситуації. Проаналізовано стан благоустрою сільських 
територій. Досліджено світовий досвід євроінтеграційних процесів.

Ключові слова: водозабезпечення, водовідведення, сільські території, благоустрій, відходи, сміттєзвалища.

Штогрин Г.С. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Наличие в течение длительного времени ряда экологических и экономических проблем сельских террито-
рий Украины указывает на необходимость научных исследований об особенностях водоснабжения и водоот-
ведения, повышения качества предоставления услуг и улучшения экологической ситуации. Проанализирова-
но состояние благоустройства сельских территорий. Исследованы мировой опыт интеграционных процессов.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотвод, сельские территории, благоустройство, отходы, свалки.

Shtogrun G.S. ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF WATER SUPPLY AND SANITATION IN RURAL 
AREAS IN CONDITIONS IN TERMS OF THE INTEGRATION PROCESSES

Available for a long time, a number of environmental and economic problems in rural areas of Ukraine indicates 
a need for research on the peculiarities of water supply and vodovidvennya, improving the quality of services and 
improve the environmental situation. The state of improvement of rural areas. We studied the world experience of 
integration processes.

Keywords: water supply, drainage, rural areas, improvement of waste dumps.

Постановка проблеми. Важливою умовою 
належного водовикористання та водозабез-
печення сільських територій є його реформу-
вання на засадах імплементації засад сталого 
розвитку [1] та водного європейського законо-
давства. У цих умовах розв’язання еколого-
економічних проблем водозабезпечення та 
належного благоустрою сільських населених 
пунктів щодо оснащеності централізованими 
системами каналізації з кожним роком стає усе 
більш актуальним. Цьому служать низка при-
чин, серед яких варто виділити: нестача фінан-
сових коштів; прогресуюча зношеність інфра-
структури; поступове збільшення споживання; 
висока енергоємність української економіки; 
загострення проблем населених пунктів, тери-
торіальної структури виробництва, структурної 
пропорційності між галузями, що виробляють 
товари та надають послуги; процеси урбаніза-
ції у багатьох містах України; дефіцит і постійне 
зменшення природних ресурсів.

У цьому зв’язку питання водовикористання 
та водозабезпечення та благоустрою сіль-

ських територій, забезпечення його ефектив-
ного функціонування входять до числа най-
більш актуальних проблем і перебувають у 
зоні постійної уваги науковців.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблем даної сфери при-
свячують свої роботи В.В. Борщевський про 
стан розвитку сільських територій в контексті 
євроінтеграційної перспективи нашої держави  
[2, с. 41-96], проблематика щодо особливостей 
розвитку сільських територій знайшла своє 
відображення у працях таких науковців, як 
Е.М. Лібанова [3], П.Т. Саблук [4], В.В. Юрчи-
шин [5], Т.В. Гоголь [6] та ін.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Разом із тим, вра-
ховуючи всебічний ґрунтовний аналіз стану 
водовідведення, водозабезпечення та благо-
устрою сільських територій, вищенаведені 
дослідження потребують подальшого погли-
блення та доопрацювання в контексті сталого 
розвитку з урахуванням сучасних умов госпо-
дарювання.
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Формулювання цілей статті. Метою 
статті є виявлення еколого-економічних про-
блем водовідведення та водовикористання та 
визначення шляхів поліпшення ситуації з ура-
хуванням проблематики в даній галузі.

Виклад основного матеріалу. Викорис-
тання природних ресурсів на території нашої 
країни є аномальним і перевищує у 2-3 рази 
екологічно допустимі межі. Україна є однією із 
найбільш проблемних країн світу – за даними 
міжнародного рейтингу екологічних досягнень 
(Environmental performance Index), розрахова-
ному фахівцями Єльського університету (США) 
за 25-ти показниками, що характеризують діє-
вість державної політики держав щодо збере-
ження екосистем, Україна серед 178 країн світу 
у 2014 році посіла 95 місце (порівняно із рей-
тингом 2012 року (102 місце з 132 країн) наша 
країна піднялась на 7 позицій).

Нагальним питанням сучасності є збере-
ження та раціональне використання водних 
ресурсів, що відіграють вагому роль у розви-
тку економіки та у життєдіяльності населення. 
За даними Всесвітньої Організації Охорони 
Здоров’я (ВООЗ), щороку у світі близько 25% 
населення піддається ризику споживання нея-
кісної питної води, а більше як 80% усіх захво-
рювань людини безпосередньо пов’язані із 
вживанням неякісної води, до складу якої вхо-
дять токсичні речовини.

Для України це питання є надзвичайно акту-
альним з огляду на недостатній рівень забез-
печеності водними ресурсами та загострення 
проблем водокористування, пов’язаних з над-
мірним забрудненням промислового та кому-
нально-побутового характеру водних об’єктів, 
високим рівнем зношеності основних фондів 
водозабезпечуючого і водоохоронного при-
значення, низькою продуктивністю очис-
них споруд, порушенням самовідновлюва-
ної та самоочисної здатності водних систем. 
Зокрема, за запасами води, доступними для 
використання, Україна належить до слабоза-

безпечених країн. У маловодні роки на одну 
людину припадає 0,67 тис. куб. м річкового 
стоку та 0,9 тис. куб. м. в середній за водністю 
рік, що в 11 раз менше від забезпечення у світі 
(норма 10 тис. куб. м на людину). За визначен-
ням Європейської Економічної Комісії ООН, 
держава, водні ресурси якої не перевищують 
1,5 тис. куб. м на одного мешканця, вважа-
ється водонезабезпеченою. Перебуваючи у 
несприятливих умовах щодо забезпеченості 
водними ресурсами, в Україні накопичені сер-
йозні проблеми у сфері їх використання.

У динаміці спостерігається стала тен-
денція до скорочення обсягів водозабору 
(табл. 1). Загальний обсяг забору свіжої води 
у 2014 році порівняно з 2000 роком скоро-
тився на 6,7 млн м3. Проте, поприскорочення 
забору води з природних об’єктів, цей показ-
ник залишається невиправдано високим і не 
відповідає відновлювальній здатності водних 
об’єктів. Значні втрати води при транспорту-
ванні, що становлять 12% від усієї забраної, 
великі обсяги споживання води на господарчо-
побутові потреби. Витрати свіжої води в Укра-
їні на одиницю виробленої продукції значно 
перевищують такі показники у розвинутих 
країнах Європи: Франції – у 2,5 рази, Німеч-
чині – у 4,3 рази, Великобританії та Швеції – у 
4,2 рази.

Основними причинами нераціонального 
використання водних ресурсів є: недостат-
ній рівень державної політики щодо збере-
ження та раціонального використання водних 
ресурсів, високий ступінь зносу водогінних та 
каналізаційних мереж, який в середньому по 
Україні сягає більше 60% (при цьому, темпи 
оновлення цих мереж не відповідають темпам 
їх зносу).

Потребує уваги проблема водопоста-
чання у сільській місцевості. Так, за даними 
обстеження 112,4 тис. жителів 442 сільських 
населених пунктів користувались привозною 
водою (або 0,8% до загальної чисельності 

Таблиця 1
Основні показники використання води, млн м3

Показники 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Забрано води з природних 
водних об’єктів, усього 18282 15083 14846 14651 14651 13625 11505

побутово-питні потреби 3311 2409 1917 1860 1848 1756 1500
зрошення 1699 1186 1377 1638 1759 1770 1218
сільськогосподарське 
водокористування 513 249 198 180 161 155 143

ставково-рибне господарство 399 594 781 853 1013 999 945
Розраховано автором за даними Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua
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населення) (табл. 2). Найбільша кількість сіль-
ських населених пунктів, жителі яких користу-
вались привозною водою, у Дніпропетровській 
області – 154, у Миколаївській – 114, Запорізь-
кій – 80.

Для присадибних ділянок населених пунк-
тів є характерним відсутність водопостачання 
та водовідведення, а тому жителям дово-
диться користуватись криницями, контроль 
якості води в яких практично відсутній. При 
цьому велику роль відіграє низька санітарно-
гігієнічна культура та культура землеробства 
самих жителів населених пунктів.

Традиційно для ділянок сільської забу-
дови характерна ситуація, коли за декілька 
метрів від джерела питної води знаходяться 
вигрібні ями, які отруюють воду нітратами та 
хвороботворними бактеріями. Свій внесок у 
забруднення питної води нітратами вносить 
також і сільське господарство, в якому не 
обґрунтовано використовуються органічні та 
мінеральні добрива, а також засоби захисту 
рослин, що містять нітратні сполуки, які вико-
ристовують самі жителі села для ведення 
господарства при обробці фруктових садів, 
городів проти шкідників, хвороб та небажаної 
рослинності.

Щодо водного європейського законодав-
ства, то воно базується на Водній Рамковій 
Директиві ЄС 2000/60/ЄC та великого пере-
ліку допоміжних директив, а зокрема:

– Директива про якість води, призначеної 
для споживання людиною (98/83/ЄС);

– Директива щодо відведення питних вод 
від поверхневих (2000/60/ЄС);

– Директива про захист вод від забруд-
нення, спричиненого нітратами з сільськогос-
подарських джерел (91/676/ЄЕС) та ін.

На першому місці стоїть Директива 98/83/
ЄС. Ключова мета цієї директиви полягає у 
захисті здоров’я людини від несприятливого 
впливу забрудненої води, призначеної для 

споживання людиною, гарантуючи відповідну 
якість цієї води шляхом встановлення нау-
ково обґрунтованих нормативів і визначення 
вимог до її моніторингу. Вимоги цієї директиви 
застосовуються до питної води з розподіль-
ної мережі (водопровідних), пляшок, цистерн, 
контейнерів.

Директива 91/676/ЄЕС ставить за мету 
зменшення або запобігання забрудненню 
води, спричиненого застосуванням та збері-
ганням азотних добрив та гною на сільсько-
господарських угіддях, як для захисту поста-
чання питної води, так і для запобігання 
більш широким збиткам навколишньому 
середовищу у формі єврофікації прісної та 
морської води. Країни – члени Співтовари-
ства повинні ідентифікувати водойми, яким 
завдано реальної чи може бути завдано 
потенційної шкоди від забруднення нітра-
тами поверхневих прісних вод, ґрунтових 
вод, прісноводних озер, прибережних та 
морських вод.

Втілення основних вимог Директиви 91/676/
ЄЕС у Європі у 2004–2011 роках принесло 
помітні екологічні результати. Якість поверх-
невих вод значно покращилася більше ніж у 
70% місць, охоплених моніторингом. У 27 кра-
їнах програми з цього напрямку охоплюють 
39,6% територій.

Відповідно до даних Европейського Статис-
тичного Бюро, у 2008–2010 рр. Використання 
азотних добрив у порівнянні до 2004–2007 рр. 
зменшилося на 6%. Від 2010 року показник 
залишається практично без змін.

Залишається гострою проблема благо-
устрою сільського житлового фонду. Рівень 
забезпечення населення централізованим 
водовідведенням у всіх регіонах держави зна-
чно нижчий, ніж рівень забезпечення водопос-
тачанням, зокрема 345 селищ міського типу, 
95% сільських населених пунктів не оснащені 
централізованими системами каналізації, а в 

Таблиця 2 
Забезпеченість сільських населених пунктів водою,  

які надходять з різних джерел, 2014 р.
Кількість населених пунктів (одиниць), жителі яких користуються водою

тільки

з місцевих 
джерел

в них насе-
лення, у % 

до загальної 
чисельності 
населення

привозною

в них насе-
лення, у % 

до загальної 
чисельності 
населення

з водо-
провідної 

мережі

в них насе-
лення, у % 

до загальної 
чисельності 
населення

Всього 17518 53,7 442 0,8 2296 10,0
Розраховано автором за даними Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua
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187 міських населених пунктах очисні каналі-
заційні споруди працюють неефективно, не 
говорячи вже про те, що значна частити пере-
буває в аварійному стані.

Згідно зі статистичними спостереженнями, 
33,4% сільських територій було обладнано 
водопроводом, 29,9% – каналізацією, 53,1% – 
опаленням, 84,3% – газом, 21% – гарячим 

водопостачанням, а це відповідно до попере-
днього року більше на 1,9%, 2,2%, 11%, 0,1% 
та 5,1% (табл. 3).

Досліджуючи стан сфери благоустрою сіль-
ських населених пунктів в регіональному роз-
різі, спостерігаємо, що найбільш обладнаною 
опаленням є Київська – 328,4 тис. од., водо-
проводом Закарпатська – 137,8 тис. од., кана-

Таблиця 3
Обладнання житлового фонду в Україні (в сільській місцевості, %)

Питома вага загальної житлової 
площі, обладнаної: 2005 2010 2013 2014

водопроводом 20,0 27,1 31,5 33,4
каналізацією 15,7 23,2 27,7 29,9
опаленням 24,4 36,1 42,0 53,1
газом 84,1 84,5 84,2 84,3
гарячим водопостачанням 5,4 11,5 15,9 21,0

Розраховано автором за даними Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua

Таблиця 4
Благоустрій квартир сільських населених пунктів  

за регіонами України у 2014 році (тис. одиниць)
Із загальної кількості квартир мають

опалення водопровід каналізацію природній 
газ

скрапле-
ний газ 

гаряче 
водопоста-

чання
Україна 2365,4 1616,9 1376,4 3256,8 1873,4 748,1
Вінницька 125,7 61,0 52,3 184,7 169,9 25,3
Волинська 55,3 54,8 49,0 78,0 60,3 34,6
Дніпропетровська 128,3 91,7 61,5 173,1 61,8 18,6
Донецька 33,5 67,1 51,0 50,1 50,5 9,6
Житомирська 69,5 25,8 24,9 108,0 122,1 16,7
Закарпатська 105,7 137,8 135,1 137,6 48,8 54,8
Запорізька 64,0 56,4 49,6 86,6 88,0 37,1
Івано-Франківська 65,1 51,1 47,8 205,5 26,3 34,7
Київська 328,4 133,2 126,1 355,0 52,9 76,8
Кіровоградська 50,1 21,6 17,9 44,2 109,6 6,5
Луганська 36,9 40,4 35,5 90,1 16,0 10,9
Львівська 96,5 102,2 96,8 253,5 45,1 71,9
Миколаївська 66,1 53,3 38,9 66,9 72,9 30,9
Одеська 122,1 151,0 106,4 100,2 186,6 54,8
Полтавська 155,1 78,6 69,3 232,8 46,9 32,4
Рівненська 63,1 51,5 45,6 97,8 59,8 27,6
Сумська 83,6 34,7 28,5 88,5 68,7 12,5
Тернопільська 99,6 64,8 47,0 175,3 35,1 31,6
Харківська 123,6 65,7 59,3 148,2 77,5 30,4
Херсонська 69,5 75,3 47,4 45,7 105,6 19,3
Хмельницька 125,5 30,3 28,1 173,7 88,8 9,4
Черкаська 150,8 77,4 73,1 157,2 111,7 36,3
Чернівецька 73,2 55,8 55,2 109,1 64,4 48,5
Чернігівська 74,2 35,4 30,1 95,0 104,1 16,9

Розраховано автором за даними Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua
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лізацією Закарпатська – 135,1 тис. од., при-
роднім газом – Івано-Франківська 205,5 тис. 
од., скрапленим газом – Одеська 186,6 тис. 
од., гарячим водопостачанням – Київська 
76,8 тис. од. (табл. 4).

Так, за даними статистичних спостере-
жень, виявлено, що квартири 10,6 тис. насе-
лених пунктів не мали центрального опа-
лення, 18,1 тис. – гарячого водопостачання, 
10,9 тис. – не обладнані водопроводом, 
11,6 тис. – каналізацією, 12,3 тис. – природ-
ним газом, 5,8 тис. – скрапленим газом, тобто 
перерахованими видами благоустрою зовсім 
не забезпечені, відповідно, 39,1%, 67,1%, 
40,4% 43,1%, 45,4%, 21,6% сільських населе-
них пунктів.

Кількість населених пунктів, на території 
яких знаходяться поверхневі водоймища, в 
які суб’єкти господарської діяльності скидають 
забруднені стічні води за результатами обсте-
ження склала 479 одиниць (табл. 5). Станом на 
1 січня 2014 року на території 3,2 тис. сільських 
населених пунктів знаходилися 4,3 тис. несанк-
ціонованих та неконтрольованих звалищ про-
мислових, побутових та інших відходів.

Однією з гострих екологічних проблем роз-
витку ЖКГ в Україні є поводження з відхо-
дами. У 2014 року в Україні за даними Дер-
жавної служби статистики України утворилося 
6,3 млн т відходів виробництва продукції 
сільського господарства, що на 760 тис. тонн 
менше попереднього року. Ще одна велика 
група відходів, що утворюються в сільській 
місцевості є відходи виробництва продуктів 
харчових та напоїв. У 2014 року в Україні утво-
рилося 8,5 млн тонн відходів виробництва 
продуктів харчових та напоїв, а утилізовано 
лише 1,6 млн тонн (18,6%). В Україні щорічно 

збирається 13-14 млн т твердих побутових 
відходів (далі – ТПВ) [7]. Переважно збирання 
та вивезення відходів налагоджено в містах, 
в сільській місцевості послугами із збирання 
ТПВ охоплено лише від 10 до 30% населення. 
У багатьох малих і сільських муніципалітетах 
точок збору відходів занадто мало і вони не 
завжди розташовані належним чином, що 
впливає як на рівень охоплення населення 
відповідними послугами, так і на рівень зби-
рання.

У середньому в Україні на людину припадає 
близько 320 кг відходів на рік, причому спо-
стерігаються значні відмінності в обсягах утво-
рення ТПВ на душу населення між міською та 
сільською місцевістю. Якщо у великих містах 
цей показник досягає 380 кг/люд./рік, то в сіль-
ський місцевості він становить 230-250 кг/люд./
рік. Кількість перевантажених сміттєзвалищ 
становить 960 од. (16%), а 1138 од. (19%) не 
відповідають нормам екологічної безпеки.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, виявлення про-
блем водозабезпечення та водовідведення 
сільських територій та особливостей функ-
ціонування ЖКГ дає змогу визначити пріо-
ритетні напрями господарювання, а саме: 
модернізація інфраструктури; впровадження 
екологічно безпечних технологій, викорис-
тання досягнень науково-технічних розробок; 
переоснащення житлового фонду сучасними 
засобами обліку ресурсів; формування еко-
логічної поведінки мешканців. Перспективи 
подальших досліджень будуть спрямовані 
на формування організаційно-економічного 
механізму розвитку житлово-комунального 
господарства держави в умовах євроінтегра-
ційних процесів.

Таблиця 5
Стан навколишнього природного середовища сільських територій, 2014 р.

Кількість населених пуктів 
(одиниць), в яких є
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Всього 479 3229 697 587 4293 723
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Тенденції фінансування системи охорони здоров'я: 
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Статтю присвячено дослідженню фінансових аспектів медичної галузі. Автор підкреслює, що саме фінан-
совий складник має ключове значення для сталого функціонування системи охорони здоров’я, й аналізує 
основні тенденції, які склалися у світовій практиці. На підставі сучасних світових тенденцій рекомендовано 
конкретні заходи державної політики для України. 

Ключові слова: система охорони здоров’я, фінансування охорони здоров’я, обсяги, структура витрат, 
джерела фінансування. 

Бабенко В.А. ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И УРОКИ ДЛЯ 
УКРАИНЫ

Статья посвящена исследованию финансовых аспектов медицинской отрасли. Автор подчеркивает, что 
именно финансовая составляющая имеет ключевое значение для стабильного функционирования системы 
здравоохранения, и анализирует основные тенденции, сложившиеся в мировой практике. На основе 
современных мировых тенденций рекомендованы конкретные мероприятия государственной политики для 
Украины.

Ключевые слова: система здравоохранения, финансирование здравоохранения, объемы, структура 
расходов, источники финансирования.

Babenko V.A. TENDENCY OF FUNDING SYSTEM OF HEALTHCARE INSURANCE: WORLD EXPERIENCE 
AND THE LESSONS FOR UKRAINE

The article investigates the financial aspects of the healthcare industry. The author emphasizes that it is the 
financial component has a key-value howling for a stable health system, and analyzes the major trends that have 
developed in the world practice. Based on current global trends recommended specific issues incorporated public 
policy for Ukraine. 

Keywords: health system financing sensibly-care, volume, cost structure, sources of funding.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Згідно з Конституцією України, здоров’я 
визнано найвищою соціальною цінністю [1]. 
Відповідно, сфера охорони здоров’я набуває 
особливого значення для соціально-економіч-
ного розвитку держави, збереження генофонду 
нації, формування та відтворення людського 
капіталу. Висока соціальна місія системи охо-
рони здоров’я потребує чіткого та узгодженого 
функціонування всіх її структурних компонентів 
і насамперед – фінансової складової. Фінансові 
ресурси системи охорони здоров’я є найважли-
вішим елементом її ресурсної бази. Отже, вдо-
сконалення фінансового механізму відіграє про-
відну роль для збереження успішного розвитку 
системи охорони здоров’я України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема фінансування системи охорони 

здоров’я досліджується в працях багатьох 
українських та зарубіжних авторів. Вагомий 
внесок в аналіз стану фінансових ресурсів 
охорони здоров’я зробили: Я.М. Буздуган, 
О.В. Виноградов, О.В. Гушта, Л.І. Жаліло, 
Д.В. Карамишев, І.І. Кичко, Є.С. Ковжарова, 
В.А. Козирєва, В.Ф. Москаленко,Т.В. Пед-
ченко, Н.Н. Пилипцевич, М.М. Шутов та інші 
вчені [3–19].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – визначення головних 
тенденцій щодо фінансування охорони здоров’я 
в економічно розвинутих країнах задля можли-
вої адаптації світового досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Світова практика доводить наявність 
певних стійких тенденцій щодо фінансування 
охорони здоров’я. 
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Перше. Експерти ВООЗ демонструють 
чітку залежність між обсягом витрат на охо-
рону здоров’я та очікуваною тривалістю життя. 
Збільшення обсягів видатків на медицину коре-
люється зі зростанням очікуваної тривалості 
життя, що спостерігається в економічно розви-
нутих країнах та, навпаки, у країнах із низьким 
рівнем фінансування охорони здоров’я, що 
становить менше 100 дол. США на душу насе-
лення (а це понад однієї четвертої світу), де в 
трьох із чотирьох держав очікувана тривалість 
життя не перевищувала 60 років.

Друге. Витрати на медичну галузь у роз-
винутих країнах домінують і перевищують 
витрати на освіту. Така тенденція простежу-
ється, наприклад, у США, де ще в 1990 р. капі-
таловкладення в охорону здоров’я становили 
101% від виробничих і майже вдвічі переви-
щували витрати на освіту [2, с. 47].

Третє. В економічно розвинутих країнах 
останнім часом спостерігається прискорене 
зростання темпів капіталовкладень у галузь 
охорони здоров’я незалежно від моделі її орга-
нізації – із кожним десятиріччям у середньому 
на 1% ВВП і більше [3, с. 76]. Так, Швейцарія, 
Німеччина та Канада витрачають на охорону 
здоров’я понад 10% ВВП, Франція – 11% ВВП, 
а США перетнули 15-відсоткову позначку 
[4, с. 60]. На думку аналітиків, у недалекому 
майбутньому держави витрачатимуть на дані 
цілі 30% ВВП.

Суттєве зростання витрат на охорону 
здоров’я пов’язане насамперед із такими чин-
никами, як:

- розвиток нових, дуже витратних техно-
логій. Наприклад, розробка нового фармако-
логічного препарату (з урахуванням невдалих 
спроб) становить 900 млн. дол. США. Дуже 
дорогими є сучасні діагностичні дослідження 
(наприклад, МРТ), хірургічні втручання (ендос-
копічні, лазерні, мікрохірургічні і т. д.), реабілі-
таційні заходи тощо;

- феномен «старіння населення», пере-
дусім в економічно розвинутих країнах унаслі-
док зростання тривалості життя;

- збільшення масштабів та частоти виник-
нення техногенних та природних катастроф, 
терактів, військових збройних конфліктів;

- швидке розповсюдження небезпечних 
інфекційних хвороб до розмірів епідемій та 
пандемій;

- відсутність надійної координації між 
окремими ланками та належного контролю 
всередині системи охорони здоров’я.

Четверте. За наявності істотних відміннос-
тей унаслідок різних моделей систем органі-

зації охорони здоров’я характерною спільною 
ознакою є багатоканальність джерел фінан-
сування, що складається з коштів бюджету, 
внесків з обов’язкового та добровільного 
медичного страхування та особистих коштів 
громадян.

Експерти ВООЗ навіть визначили найбільш 
оптимальне співвідношення типів фінан-
сування: 60% – державний бюджет, 30% – 
медичне страхування, 10% – платні медичні 
послуги [5, с. 262].

П’яте. Статистичні дані стосовно еконо-
мічно розвинутих країн підтверджують, що 
провідна роль у фінансуванні сфери медич-
ного обслуговування найчастіше належить 
державі: у середньому по країнах ОЕСР на 
початок ХХ ст. частка державного фінансу-
вання становила 72% усіх витрат [4, с. 61]. 
У США, щоправда, цей показник обмежувався 
45%, а в Данії сягав 90%. У Канаді, Великій 
Британії та Швеції (державна модель) основні 
кошти на медицину збираються в державну 
скарбницю за допомогою податків. У Німеч-
чині, Франції, Нідерландах (страхова модель) 
держава, роботодавці та наймані працівники 
здійснюють обов’язкові цільові відрахування. 
У США (приватна модель) дуже поширене 
добровільне страхування, за рахунок якого 
можна отримати суттєві податкові посла-
блення. Враховуючи таке стимулювання 
медичного страхування, частка держави у 
витратах на медицину в Сполучених Штатах 
буде наближатися до 60%.

За рекомендаціями ВООЗ, мінімальний 
рівень витрат держави, спроможний забезпе-
чити діяльність охорони здоров’я, має дорів-
нювати 6,5% від ВВП, а середній показник 
серед країн світу становить 8% [6, с. 46]. 

Шосте. Оплата постачальників медичних 
послуг у провідних країнах враховує резуль-
тат лікування (медична та соціальна ефектив-
ність).

Зазначені тенденції мають дуже важливе 
значення для системи охорони здоров’я Укра-
їни. Сьогодні більшість експертів оцінюють 
демографічну ситуацію, що склалася в країні, 
як загрозливу, а стан здоров’я населення – 
критичний.

На початок 2015 р. чисельність населення 
України становила 42,9 млн. осіб (без ураху-
вання тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим та м. Севастополь). 
За прогнозами Інституту демографії та соці-
альних досліджень НАН України, до 2050 р. 
населення України може зменшитися до 
35 млн. осіб.
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Україна поряд із Росією та Молдовою має 
найнижчі показники тривалості життя серед 
усіх промислово розвинених держав світу 
(69,3 роки), тому включена до списку 45 дер-
жав, які несуть серйозні демографічні втрати.

За даними звіту ЦРУ (The World Factbook-
Central Intelligence Agency), у 2013 р. за смерт-
ністю населення Україна посіла друге місце у 
світі (15,75 на 1000 населення). За показни-
ками смертності немовлят (8,24 на 1000 ново-
народжених) ми удвічі і навіть утричі переви-
щуємо показники європейських країн.

Показники загальної смертності населення 
вдвічі перевищують показники країн ЄС, а 
показники смертності населення у працездат-
ному віці – у два-чотири рази. Стан здоров’я 
населення характеризують: феномен чолові-
чої «надсмертності», коли смертність чоло-
віків середньої вікової категорії (25–44 роки) 
майже в чотири рази перевищує смертність 
жінок аналогічного віку; низька очікувана 
тривалість життя, у результаті чого різниця 
із середньоєвропейськими показниками ста-
новить понад шість років, а з показниками 
країн ЄС – понад 10 років; найвищий в Європі 
рівень природного спаду населення [7, с. 27].

Ці дані цілком корелюються з постійним 
недофінансуванням охорони здоров’я. Так, 
наприклад, видатки на охорону здоров’я у роз-
рахунку на одного жителя України в 2006 р. у 
доларовому еквіваленті були вдвічі менше від 
рівня 1990 р. та в 20–30 разів – від інших євро-
пейських країн.

Із 45 загальнодержавних програм та 10 
затверджених на урядовому рівні комплек-
сних заходів, спрямованих на покращання і 
продовження середньої очікуваної тривалості 
життя громадян 4% взагалі не фінансувались, 
фінансування 6% було обмеженим на третину, 
10% – майже на половину, 26% програм було 
профінансовано частково [8].

За питомими витратами на охорону 
здоров’я Україна посідає 111-те місце у світо-
вому рейтингу [3, с. 77].

І хоча фінансування галузі в цілому посту-
пово зростає (6,9% ВВП), підстав для опти-
мізму бракує. Серед найважливіших проблем 
слід зазначити такі:

- варто погодитися з думкою О.В. Вино-
градова, який зазначає, що в Україні сформу-
валась принципово невірна практика оцінки 
співвідношення немедичних товарів та медич-
них послуг (як у всьому світі), а бюджетних 
коштів, виділених на охорону здоров’я, до 
загального ВВП. Тому і фінансова політика 
сфери охорони здоров’я не відповідає регіо-

нально-цільовим принципам, і такий підхід не 
дає можливості оцінити реальний фінансовий 
стан системи [9, с. 26];

- бюджетне фінансування охорони 
здоров’я відстає від потреб: так, видатки дер-
жави на охорону здоров’я на 2015 р. були 
на 8% менше планового показника попере-
днього року; державні кошти, надані МОЗ 
України на 2015 р., становили 76,3% показ-
ника 2014 р.; на фінансування вторинної та 
третинної медичної допомоги на 2015 р. було 
передбачено 68% від потреби [10];

- співвідношення державних та приватних 
витрат на охорону здоров'я в Україні становить 
48,9% та 51,1%, при цьому частка державних 
витрат в структурі фінансування медичної 
галузі в Україні є значно нижчою порівняно з 
економічно розвиненими країнами (у Велико-
британії та Швеції – 81,7% та 18,3%, в Япо-
нії – 81,3% та 18,7%, Франції – 79% та 21%, 
Німеччині – 76,9% та 23, 1%) [4, с. 70].

Відсутність загальнообов’язкового медич-
ного страхування і дуже незначна роль добро-
вільного медичного страхування (в якому 
бере участь лише 2,5% населення) та інших 
приватних джерел (приватних компаній та 
лікарняних кас) дають змогу зробити висно-
вок, що основний тягар платежів несуть без-
посередньо домогосподарства.

За різними оцінками, їх частка в структурі 
приватних витрат дорівнює 86,55–93,7%. Зна-
чну частину цих коштів становлять тіньові 
внески, які збагачують певні медичні та фар-
мацевтичні кола, але жодним чином не впли-
вають на покращання стану галузі.

Зрозуміло, що безкоштовна на папері і 
платна фактично медицина не по кишені 
багатьом українським родинам, ураховуючи 
низький середній рівень доходів громадян. 
Дані соціологічного опитування, проведеного 
наприкінці 2006 р. Київським міжнародним 
інститутом соціологічних досліджень, дово-
дять, що у випадку захворювання 40,5% рес-
пондентів не будуть, якщо це можливо, зверта-
тися до медичних закладів. Основні причини: 
висока вартість медичних послуг та низька їх 
якість (12 і 14% опитаних відповідно);

- у загальній структурі витрат на охорону 
здоров’я витрати, що не пов’язані з безпосе-
реднім наданням медичних послуг, станов-
лять до 90%, тобто таку структуру не можна 
вважати оптимальною. Витрати на заробітну 
плату складають від 75% до 80%, при цьому 
середня заробітна плата медиків є на тре-
тину нижчою від середньої в економіці (така 
зарплата не виконує основних своїх функцій). 
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Рівень зношеності основних фондів переви-
щує 60%, при цьому питома вага заміни для 
їх активної частини не перевищує 1,5% на 
рік, тоді як в економічно розвинених країнах – 
10–12% [11, с. 53];

- державні та комунальні заклади охо-
рони здоров’я, що фінансуються за рахунок 
бюджетних коштів, отримують гроші на основі 
кошторису, складеного відповідно до норма-
тивних показників ресурсозабезпеченості, які 
залежать від потужності медичного закладу 
(кількості відвідувань, ліжко-днів). Така прак-
тика ніяк не орієнтована на покращання 
результатів і є хибною в ринкових умовах.

Висновки з цього дослідження. Фінан-
сування охорони здоров’я в Україні не від-
повідає загальносвітовим тенденціям і від-
стає від потреб. Вади фінансування багато 
в чому пояснюються моделлю Семашка, 
яка була успадкована Україною від колиш-
нього СРСР і в умовах ринкової економіки, 
по суті, вичерпала свій позитивний ресурс. 
Намагання реформувати систему охорони 
здоров’я без зміні моделі фінансування зали-

шаються марними. Наведені дані показують, 
що за 25 років незалежності стан здоров'я 
громадян не покращився, а, навпаки, викли-
кає серйозну стурбованість. Вирішення бага-
тьох проблем сфери охорони здоров’я, на 
думку автора, лежить у площині системи 
фінансування, яку якнайшвидше необхідно 
змінювати: по-перше, збільшити бюджетне 
фінансування за рахунок оптимізації існую-
чих податків, розширення переліку «захище-
них» статей бюджету, перерозподілу статей 
витрат у бік збільшення нормативних відра-
хувань на охорону здоров’я при суворому 
контролі цільового використання коштів; 
по-друге, оптимізувати структуру бюджетних 
витрат на охорону здоров’я та забезпечити 
досягнення медичними закладами медич-
ної, соціальної та економічної ефективності; 
по-третє, запровадити багатоканальність 
для залучення додаткових джерел позабю-
джетних коштів за рахунок упровадження 
загальнообов’язкового державного медич-
ного страхування та розвитку добровільного 
медичного страхування.
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У статті наведено результати комплексного аналізу функціонування ринків праці у багаторівневому вимірі 
та з урахуванням виконуваних ним функцій (вартісної, попиту і пропозиції, конкуренції, зміни праці, економії 
часу, пропорційності). Кожна функція сполучена з відповідними показниками статистичної звітності. У резуль-
таті проведеного аналізу встановлено дисбаланс попиту та пропозиції на різних ринках праці, який обумовле-
ний загальним станом розвитку держави.
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Василенко В.Н., Дружинина В.В. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ ТРУДА: 
МНОГОУРОВНЕВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В статье приведены результаты комплексного анализа функционирования местного рынка труда во мно-
гоуровневом измерении и с учетом выполняемых им функций (стоимостной, спроса и предложения, кон-
куренции, изменения труда, экономии времени, пропорциональности). Каждая функция сопряжена с соо-
тветствующими показателями статистической отчетности. В результате проведенного анализа установлено 
дисбаланс спроса и предложения на различных рынках труда, который обусловлен общим состоянием раз-
вития государства.

Ключевые слова: рынок труда, комплексный анализ, функции рынка труда, многоуровневое измерение.

Vasylenko V.N., Druzhinina V.V. EFFECTIVE FUNCTIONING OF LABOR MARKETS MULTILEVEL APPROACH
The article presents the results of a comprehensive analysis of the local labor market in the multi-level dimension, 

and taking into account the functions performed by them (cost, supply and demand, competition, labor changes 
save time, proportionality). Each function is associated with the corresponding figures of the statistical reporting. The 
analysis found an imbalance of supply and demand in the different labor markets, which is due to the general state 
of development of the state.

Keywords: labor market, a comprehensive analysis, functions of the labor market, multi-level approach.

Постановка проблеми. Трансформація 
української економіки зумовлює необхідність 
пошуку нових підходів до аналізу функціону-
вання місцевого ринку праці, ефективність 
якого багато в чому залежить від правильності 
вибору методичної бази визначення можли-
вої оцінки реалізації основних його функцій. 
Розглядаючи місцевий ринок праці як деяку 
складову системи ринків праці (міжнародного, 
національного, регіонального та локального), 
варто зауважити, що відносно кожного з них 
існує власна методична база для визначення 
результативності їх функціонування. Така 
ситуація не сприяє зняттю наявних супереч-

ностей між суб’єктами названих ринків праці. 
З приводу цього існує необхідність у розробці 
такої методичної бази, яка б забезпечувала 
хоча б у загальних рисах «єдиний знаменник» 
щодо визначення можливої оцінки результа-
тивності їх функціонування. Власне, багато-
рівневий вимір, заснований на єдиних мето-
дичних підходах, може стати таким підґрунтям 
для визначення об’єктивної оцінки функціону-
вання не лише місцевого ринку праці, але й 
для інших ринків праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми функціонування ринку праці, його 
принципи і механізм дії, причини виникнення 
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безробіття, взаємовідносини між основними 
категоріями населення на ринку праці, визна-
чення окремих чинників регулювання зайня-
тості знайшли висвітлення у працях науковців 
різних економічних шкіл та епох.

Віддаючи належне результатам нау-
кового пошуку зарубіжних (В. Петті, 
А. Сміта, Д. Рікардо, А. Маршалла, А. Пігу, 
Дж.М. Кейнса, І. Фішера, А. Філіпса, М. Фрід-
мена, А.М. Оукена) і вітчизняних (С.І. Бан-
дура, О.А. Грішнової, А.М. Колота, Е.М. Ліба-
нової, В.М. Петюха [1-4]) науковців у сфері 
теорії ринку праці, потрібно визнати, що про-
блема оцінювання функціонування переважно 
місцевого ринку праці здебільшого залиша-
ється відкритою. Розробка заходів економіч-
ної політики уряду щодо забезпечення функ-
ціонування місцевого ринку праці є одним із 
напрямів, що сприятиме захисту інтересів 
населення, покращенню структури зайнятості, 
становленню рівноваги між попитом і пропо-
зицією робочої сили та ціни як регулятора 
цього співвідношення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливий науковий 
інтерес нині становить комплексний багаторів-
невий вимір тенденцій функціонування ринків 
праці, що дозволяє виявити різнорівневі про-
цеси і явища з урахуванням виконуваних ними 
функцій через сполучення їх з кількісними та 
якісними показниками. Такий підхід застосо-
вувався в наукових дослідженнях вітчизняних 
учених для регіонального ринку праці, проте 
на місцевому та локальному рівнях до тепе-
рішнього моменту не використовується, чим 
і підкреслюється актуальність цього дослі-
дження. Комплексний багаторівневий аналіз 
функціонування ринків праці дає змогу отри-
мати об’єктивнішу оцінку поточного стану як 
бази прийняття управлінських рішень щодо 
забезпечення ефективної політики у сфері 
трудової зайнятості на регіональному, місце-
вому (місті, сільському районі) та локальному 
рівнях.

Мета статті полягає у кількісній та якісній 
оцінці результативності функціонування міс-
цевого ринку праці в системі багаторівневості 
через його функції на основі їх сполучення із 
статистичними показниками.

Виклад основного матеріалу. Ринок 
праці виконує важливі функції, такі як: вар-
тісну, відповідно до якої робоча сила набуває 
грошового (цінового) вираження; попиту і про-
позиції, згідно з якою забезпечується процес 
працевлаштування та вивільнення конкретної 
робочої сили відповідно до її кількісних і якіс-

них характеристик; конкуренції, що забезпе-
чує зайнятість робочої сили з кращими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками; 
зміни праці, відповідно до якої робоча сила, 
користуючись досягненнями в науці і техніці, 
отримує можливість переходити від одного 
виду праці до іншого, від одного виду еконо-
мічної діяльності до іншого; економії часу або 
підвищення продуктивності праці, згідно з 
якою досягається зниження витрат робочого 
часу на виробництво як одиниці товару, так і 
всього обсягу продукції; пропорційності, що 
забезпечує зайнятість робочої сили і покра-
щення суспільного розподілу праці шляхом 
її використання в окремих видах економічної 
діяльності [5, с. 126]. Кількісна та якісна оцінка 
за кожною із зазначених функцій дає змогу 
визначити характер функціонування ринку 
праці та з’ясувати, наскільки вони забезпечу-
ють ефективне використання робочої сили в 
масштабах ринку праці різних рівнів. Кожна із 
названих функцій на відповідному рівні вико-
нується по-своєму.

До початку збройного конфлікту україн-
ська економіка демонструвала стійкі темпи 
економічного зростання. Зростання ВВП за 
період 2003–2013 рр. склало 1184,5 млрд грн 
за рахунок впливу витрат праці, капіталу, тех-
нологій виробництва та темпів науково-тех-
нічного прогресу. До середини 2008 р. еконо-
міка України мала стійкий позитивний тренд. 
Фінансова криза 2008–2009 рр. погіршила 
стан України у світовому економічному серед-
овищі, що вплинуло на стан ринків праці. 
В якості ключових аспектів на макроекономіч-
ному рівні функціонування ринків праці варто 
виокремити такі:

– вартість робочої сили; кількісним вимі-
ром якої є середньомісячна заробітна плата, 
яка в цілому по Україні у 2013 р. порівняно із 
2003 р. зросла на 2803 грн, або у 6,06 рази. 
За результатами групування регіонів України 
можна зробити висновок, що лідером з дуже 
високим рівнем середньомісячної заробітної 
плати за аналізований період є м. Київ, при-
чому рівень заробітної плати збільшився у 
2013 р. порівняно із 2003 р. у 6,7 рази. Групу 
з відносно низьким рівнем заробітної плати 
складали регіони переважно Західної Укра-
їни, причому питома вага цієї групи зросла у 
2013 р. порівняно із 2003 р. з 44% до 51% за 
рахунок приєднання Львівської та Івано-Фран-
ківської областей, що було спричинено різким 
загостренням соціально-економіко-політич-
ної ситуації в державі. Найбільш близькими в 
обраному метричному просторі залишалися 
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АР Крим, Одеська, Полтавська, Рівненська, 
Харківська області, до яких у 2013 році при-
єдналися Запорізька, Миколаївська області та 
м. Севастополь. Питома вага цієї групи регі-
онів збільшилася з 25,9% до 29,6%, серед-
ньомісячна заробітна плата в цій групі регіо-
нів була на 270,75 грн нижче за середню по 
державі. Особливістю цієї групи було те, що 
Полтавська область протягом десяти років 
утримувала стійку позицію, що забезпечува-
лося функціонуванням найпотужніших у про-
мисловому розрізі мм. Комсомольська та Кре-
менчука;

– попит та пропозиція; у сучасний умо-
вах функціонування ринку праці на макро-, 
мезо- та мікрорівнях вартість робочої сили є 
ланцюгом взаємозв’язку між попитом та про-
позицією, які кількісно можуть бути виражені 
у показниках працевлаштування незайнятих 
трудовою діяльністю громадян та вивіль-
нення. Отримане ранжування регіонів України 
показало, що Полтавський регіон у 2013 р. 
перейшов з групи регіонів із дуже низьким 
рівнем працевлаштування до групи регіонів 
із середнім рівнем працевлаштування неза-
йнятих трудовою діяльністю громадян. Окрім 
Полтавської області, до цієї ж групи входили 
ще чотири регіони: Луганський, Львівський, 
Одеський та Черкаський. Головним пріорите-
том розвитку цього кластера було створення 
нових та модернізація наявних робочих місць 
переважно у промисловості, державному 
управлінні, торгівлі, транспорті та зв’язку, офі-
ційному працевлаштуванні за кордоном. Якщо 
розглядати показник вивільнення працівників, 
то за цим показником регіони України також 
утворювали шість груп.

Якщо у 2003 р. найбільш вразливим був 
Донецький регіон із чисельністю вивільне-
них працівників 17,7 тис. осіб, то протягом 
десяти років до цієї групи перейшло м. Київ, 
а Донецький регіон змістився до групи з висо-
ким рівнем вивільнення працівників (10,1 тис. 
осіб). Відсутність умов щодо кар’єрного зрос-
тання, низька якість робочих місць, незадо-
воленість рівнем заробітної плати, відсутність 
перспектив зростання у професійному плані, 
високий рівень стресу на роботі, велика від-
стань між роботою та місцем проживання, а 
також високі транспортні витрати, відсутність 
постійного житла, реструктуризація і диверси-
фікація галузей економіки відрізняють Доне-
цький регіон та м. Київ від інших регіонів, 
переважно регіонів Західної України, де рівень 
вивільнених працівників був відносно низьким 
або низьким, що пояснюється досягненням 

узгодженості інтересів працівників та влас-
ників робочих місць за рахунок підвищення 
рівня заробітної плати та вимог до робочої 
сили. Слід відзначити, що Полтавський регіон 
у 2013 р. увійшов до групи регіонів з низьким 
рівнем вивільнення працівників, що поясню-
ється високим рівнем економічного розвитку 
за рахунок промислового сектору міст Кре-
менчука, Полтави та Комсомольська;

– конкуренція; яка може бути виражена 
через показники зайнятої робочої сили та під-
вищення кваліфікації. За показником зайнятої 
робочої сили практично за всіма групами, крім 
першої, простежується скорочення чисель-
ності зайнятої робочої сили, що обумовлено, 
в першу чергу, вивільненням робочої сили з 
підприємств промислового сектору. Визна-
чено, що стійку позицію протягом періоду, що 
досліджувався, займали такі регіони: Доне-
цький (дуже високий), Дніпропетровський 
(високий), Харківський (середній), Луганський 
та Одеський (значний), Вінницький, Полтав-
ський і Київський (низький), Волинський, Кіро-
воградський, Тернопільський, Чернівецький 
і Чернігівський (дуже низький). Згідно оцінки 
показника підвищення кваліфікації, Полтав-
ська область займала стабільну позицію в 
Україні протягом 2003–2013 рр. і входила до 
групи регіонів з низьким рівнем зацікавленості 
роботодавців у підвищенні кваліфікації найма-
них працівників за рахунок власних коштів;

– зміни праці; що характеризується коефі-
цієнтом обороту, який може визначатися як на 
макро-, мезо-, так і на мікрорівні. На всіх рівнях 
функціонування ринку праці на мобільність 
робочої сили впливала чисельність прийня-
тих та вибулих працівників, а також середня 
чисельність штатних працівників. Для розра-
хунку коефіцієнту обороту було використано 
зазначені показники у відповідних регіонах 
України. Для отримання оцінки інтенсивності 
обороту була використана шкала оцінки інтен-
сивності обороту робочої сили: мінімальний 
рівень від 0 до 5%, низький рівень – від 5% до 
30%, середній рівень – від 30% до 55%, висо-
кий – від 55% до 80%, значний – від 80% до 
100%. На основі проведеного групування вста-
новлено, що на території всіх регіонів спосте-
рігався оборот робочої сили із середньою або 
високою інтенсивністю. Зокрема, Полтавський 
регіон змінив свою позицію з групи регіонів із 
середньою інтенсивністю обороту робочої 
сили у 2003 р. на позицію серед регіонів із висо-
кою інтенсивністю у 2013 р. Причому навіть 
у кризовий період 2009 р. він стійко утриму-
вав позицію середньої інтенсивності обороту. 
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Тобто у регіоні робоча сила чітко відреагувала 
на початок істотних змін у зовнішньому серед-
овищі за рахунок переміщення робочої сили у 
межах держави та області, що проявилося у 
розмірі сальдо міграції +446 осіб. Основними 
центрами тяжіння робочої сили в Полтавській 
області були промислові центри Кременчук та 
Полтава;

– підвищення продуктивності праці; яке 
відображається змінами показника продук-
тивності праці, за результатами яких регі-
они були згруповані на дві (висока та дуже 
висока) та три (середня, висока та дуже 
висока) групи відповідно у 2003 р. та 2013 р. 
За результатами 2013 р. Полтавський регіон 
входив до групи з дуже високим показником 

 Таблиця 1
Матриця комплексного аналізу функцій ринку праці регіонів України за 2003 р., 2013 р.* 
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Автономна 
Республіка Крим C C A C C B B C B B F F F F

Вінницька B B A F D B B B A A F F F D
Волинська B B A B B A A A A A D D F D
Дніпропетровська D D B G D D F F F F D F F G
Донецька F F B F G F G G G G F F F G
Житомирська B B A G B A A B A A D F F D
Закарпатська B B A B B A A B A A D D F D
Запорізька F C A F C B B C C B D D F F
Івано-Франківська C B A C B A A B A A D D F G
Київська D D A B B A B B A A F F F G
Кіровоградська B B A B B A A A A A F F F D
Луганська D D B D C B C C C C F F F D
Львівська C B A D F C C D B B D D F D
Миколаївська D C A C B A A B A A F F F F
Одеська C C A D C B C C B B F F F F
Полтавська C C A D C B B B B B D F F G
Рівненська C C A C B A A B A A D D F D
Сумська B B A C C A A B A A D D F D
Тернопільська B B A C B A A A A A D D F D
Харківська C C B G D C D D C C F F F F
Херсонська B B G B B A A B A A F F F D
Хмельницька B B A C B A A B A A D F F D
Черкаська B B A D B B A B A A F F F F
Чернівецька B B A A A A A A A A F F F D
Чернігівська B B A B B A A A A A D F F D
Київ G G A B C G D F C D F F G G
Севастополь D C A A A A D A A A F F F F

*Оцінка функцій: A – дуже низька; B – низька; C – значна; D – середня; F – висока; G – дуже висока.
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продуктивності праці (155,014 тис. грн), що 
перевищувало середній показник в цілому 
по Україні на 11,459 тис. грн, або на 7,982%. 
До цієї групи відносилися також регіони: 
Донецький (155,675 тис. грн), Івано-Франків-
ський (151,577 тис. грн), Дніпропетровський 
(163,684 тис. грн), Київський (188,789 тис. грн) 
та м. Київ (217,589 тис. грн).

Результати комплексного аналізу функцій 
ринку праці регіонів України (табл. 1) свід-
чать, що найбільш проблемною групою регі-
онів держави залишалися Волинська, Закар-
патська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Тернопільська, Сумська, Херсонська, Хмель-
ницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 
області та м. Севастополь.

Відповідно, основними напрямками роботи 
щодо підвищення результативності функці-
онування ринків праці соціально-уразливих 
регіонів залишалася розробка: напрямів під-
вищення рівня життя населення; відновлення 
нормування праці як одного із важелів забез-
печення стимулюючої функції заробітної 
плати; створення умов для зростання доходів 
сільського населення; поступове зменшення 
виплати заробітної плати у натуральній формі 
працівникам сільського господарства; підви-
щення гнучкості ринку праці і стимулювання 
скорочення нелегальної зайнятості; стимулю-
вання зайнятості жінок, які мають неповноліт-
ніх дітей і дітей-інвалідів; створення умов для 
інтеграції в трудову діяльність осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями; формування 
партнерства бізнес-одиниць, навчальних 
закладів, місцевих та регіональних органів 
влади.

Важливе місце при аналізі функціону-
вання ринку праці повинно приділятися мігра-
ції населення, хоча багато вчених вважають 
цей показник непрямим індикатором розви-
тку та функціонування ринку праці. Проте, у 
регіонах, які переважно належать до Західної 
України, спостерігалося негативне сальдо, 
переважно за рахунок зовнішньої міграції за 
результатами 2003 р., але його зменшення у 
2013 р. могло свідчити про покращення соці-
ально-економічної ситуації у цих регіонах.

Найбільш привабливими регіонами у кон-
тексті функціонування ринку праці були Доне-
цький та Дніпропетровський та м. Київ, де 
традиційні показники ринку праці залишались 
стабільно високими протягом 2003–2013 рр. 
за рахунок того, що, по-перше, тут розташо-
вана велика частина промислових підпри-
ємств; по-друге, ці регіони продукували зна-
чну частку ВВП України – 11,7% та 10,14%, 

18,9% відповідно; по-третє, регіони цієї групи 
мали високий науково-технічний потенціал. 
У цих регіонах були зосереджені значні інте-
лектуальні ресурси, провідні університети, 
експортні та фінансові структури.

Протягом десяти років стійку позицію серед 
регіонів України утримувала Полтавська 
область, маючи переважно середні значення 
класичних показників ринку праці при висо-
кому рівні продуктивності праці за рахунок 
найкращих рейтингових позицій серед регіо-
нів України за виробничою та реалізаційною 
активністю, зокрема шосте місце за обсягом 
реалізованої промислової продукції та за 
обсягом капітальних інвестицій у розрахунку 
на одну особу, 2 місце з виробництва вало-
вої продукції сільського господарства, 3 місце 
за коефіцієнтом покриття експортом імпорту, 
7 місце за обсягом іноземних інвестицій, 
9 місце за рівнем середньомісячної заробітної 
плати та індексом людського розвитку. Пози-
тивні зрушення у виробничій діяльності Пол-
тавського регіону забезпечувались переважно 
за рахунок головних промислових центрів 
мм. Полтави та Кременчука, які забезпечу-
вали майже 70% промислового виробництва 
області, та в яких сконцентровано більшу 
частку людських ресурсів.

Таким чином, отримана оцінка функціону-
вання регіональних ринків праці засвідчила 
про різний режим виконання основних функ-
цій, що може свідчити про недостатню увагу 
з боку головних їх учасників (держави, праце-
давців) до дотримання вимог забезпечення 
ефективної зайнятості.

Дослідження місцевого ринку праці вико-
нано на прикладі м. Кременчука, вибір якого як 
об’єкта дослідження є невипадковим. Поряд 
із такими важливими характеристиками міста, 
як вигідне географічне розташування, архітек-
тура, пам’ятки, природні особливості, варто 
відзначити статус міста, його місце в струк-
турі та ієрархії інших міст за різними складо-
вими: рівнем розвитку, ролі в економічному, 
політичному, культурному житті країни та регі-
ону. Статус міста визначається потенціалом 
і ресурсами (інформаційними, кадровими, 
фінансовими тощо) [6, с. 109].

Результати аналізу ринку праці м. Кремен-
чука засвідчили, що місцевий ринок праці 
функціонував упродовж минулих років в умо-
вах його адаптації до економічної ситуації 
в країні, а сутність економічних процесів в 
Україні полягала у відновленні економічного 
зростання на основі інерції та кон’юнктурної 
адаптації докризової моделі розвитку. Від-
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повідно, реакцією на ускладнення викликів 
економічного й соціального розвитку стало 
зменшення економічного та соціального роз-
маїття, спрощення економічного базису, над-
мірна концентрація і монополізація бізнесу, 
посилення державної присутності в економіці 
(через підтримку соціальної сфери та інф-
раструктури і бюджетних інвестицій та заку-
півлі), згортання приватної підприємницької 
ініціативи [7, с. 108].

На основі результатів аналізу кількіс-
них та якісних показників основних функ-
цій місцевого ринку праці визначено, що в 
м. Кременчуці склалися сприятливі умови 
для його, індикатором чого виступала ціна 
найманої праці – середньомісячна заробітна 
плата, яка за період з 2003–2013 рр. зросла 
на 445,2%. Такі зміни у ціні робочої сили від-
булися під впливом основних чинників: про-
дуктивності праці, яка у 2013 р. порівняно із 
2003 р. збільшилася на 110,26%; зменшення 
чисельності працевлаштованих на 17,73%; 
зменшення чисельності звільнених на 
34,91%; зменшення зайнятих осіб у 2011 р. 
по відношенню до 2003 р. на 0,37% (з пере-
важанням осіб з повною вищою освітою); 
збільшення осіб, які підвищили кваліфікацію 
на 18,48%; зменшення коефіцієнту обороту 
робочої сили на 2,56%, збільшення сальдо 
міграції на 35% [8, с. 115].

Згідно із територіальним критерієм кла-
сифікації місцевого ринку праці, окрім місь-
кого ринку праці виокремлюється районний. 
За оцінками результатів діяльності районних 
державних адміністрацій і міськвиконкомів 

міст обласного значення у 2013 році лідируючі 
позиції за усіма напрямами діяльності займали 
Глобинський, Диканьський та Котелевський 
райони, функціонування ринків праці яких 
оцінювалося через вищевикладені функції, 
які є аналогічними міському рівню. Кількісна 
та якісна оцінка основних функцій місцевого 
ринку праці зазначених районів наведена в 
таблиці 2, результати аналізу якої свідчать, що 
з трьох районів перше місце у рейтингу займає 
Глобинський район за такими показниками, як 
працевлаштовано та звільнено, підвищили 
кваліфікацію, але такі показники, як середньо-
місячна заробітна плата та сальдо міграції, є 
нижчими, ніж у Диканьському районі, відпо-
відно, на 479 грн та 469 осіб у 2013 р.

Третє місце у рейтингу займає Котелев-
ський район. Окрім того, варто відзначити 
привабливість цього району, про що свідчить 
позитивне значення сальдо міграції та підви-
щення рівня зайнятості. На такий результат 
вплинула ефективна діяльність двох містоут-
ворюючих підприємств – ПрАТ «Полтавський 
вентиляторний завод» та ТОВ «Агрофірма 
«Маяк», наявність більш розвинутої системи 
охорони здоров’я – доступність висококвалі-
фікованої медичної допомоги, оснащеність 
сучасним медичним обладнанням тощо. Окрім 
того, приплив населення до району, перш за 
все, обумовлений новим житловим та промис-
ловим будівництвом у смт Котельва.

Як наслідок, отримані результати оціню-
вання функцій місцевого ринку праці (у розрізі 
міського та районного) можуть бути кваліфіко-
вані як такі, що не співпадали між собою в час-

Таблиця 2
Характеристики ринку праці окремих районів
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Глобинський 372,7 2800 692 1571 187 183 13 10 498 790 -290 -473 24,6 37,4
Диканьський 334,2 3279 346 712 52 240 7,2 4,5 305 376 -14 -4 10,4 12,9
Котелевський 246,3 2168 238 481 68 323 2,5 4,0 154 345 53 61 2,3 2,2

 Таблиця складена за даними [9; 10]
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тині узгодженості темпів зростання окремих 
показників, що загострювало суперечності між 
їхніми суб’єктами.

Результати аналізу показників функціону-
вання ринків праці (регіонального та місцевого 
рівня) було доповнено аналізом показників до 
впливу факторів зовнішнього середовища.  
З цією метою досліджено локальні ринки праці 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 
функціонування локальних ринків праці, що 
є не тільки цілком виправданим, але й необ-
хідним з метою підтвердження того факту, що 
процеси, які протікають на ринках праці, іден-
тичні процесам макро- та мікрорівня і схильні 
до впливу факторів зовнішнього середовища. 
З цією метою дослідимо локальні ринки праці 
ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» 
та ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» 
за допомогою кількісної та якісної інтерпрета-
ції функцій ринку праці, оцінка яких наведена 
у таблиці 3.

Отримані результати аналізу засвідчили 
про те, що ситуація на ринку праці підприємств 
є достатньо сприятливою з точки зору еко-
номічних та соціальних результатів їх діяль-
ності, забезпечення відповідних умов праці 
та рівня підвищення кваліфікації працівників. 
Рівень заробітної плати на підприємствах ПАТ 
«КВБЗ» та ПАТ «КСЗ» був практично однако-
вим і становив у 2003 р. 763 грн і 770 грн від-
повідно, у 2013 р. 5366 грн і 5374 грн, що зна-
чно перевищувало рівень середньомісячної 
заробітної плати в цілому по м. Кременчуку.

Як результат, зазначені підприємства зна-
ходилися серед тих підприємств, що при-
вертали робочу силу. Аналізуючи показники 
попиту та пропозиції, варто відзначити, що у 
2003 р. працевлаштовано було більше, ніж 
звільнено, але економічна криза негативно 
вплинула на економічну діяльність підпри-
ємств до кінця 2013 р., що знайшло відобра-
ження у збільшенні звільнених працівників 
та зменшенні показників працевлаштування. 
Кількісна та якісна оцінка основних функцій 
ринку праці ПрАТ «Полтавський вентилятор-
ний завод» засвідчила про те, що заробітна 
плата працівників за десять років зросла на 
1627 грн, або у 2,5 рази, що, у свою чергу, 
надавало можливість підвищувати чисель-
ність працюючих, збільшувати витрати на під-
вищення кваліфікації тощо.

Таким чином, на локальному рівні ринок 
праці на окремих підприємствах функціонував 
з різним ступенем напруги, що проявлялося 
як у змінах середньої заробітної плати, так і 
у змінах інших трудових показників, незважа-
ючи на усі зусилля з боку адміністрації підпри-
ємств щодо збереження трудового потенціалу 
та дотримання умов цивілізованих соціально-
трудових у відносин.

Висновки. Підсумовуючи результати комп-
лексного аналізу функцій ринків праці у бага-
торівневому вимірі, можна стверджувати про 
те, що використання єдиної методики для від-
повідної оцінки дає змогу не лише викорис-
товувати крізну інформацію, що забезпечує 

Таблиця 3
Кількісна та якісна оцінка основних функцій локальних ринків праці за 2003 р., 2013 р.
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ПАТ «КВБЗ» 763 5366 1370 646 1195 1649 6764 8308 1089 3011 37,9 27,6 13,8 746,9

ПАТ «КСЗ» 770 5374 1762 1276 990 1684 4692 5200 1829 2836 58,7 56,9 70,4 313,4
ПрАТ 
«Полтавський 
вентиляторний 
завод»

663 2290 511 874 402 1192 6088 6765 914 943 15,0 30,5 58,4 539,5
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їй універсальність, але й визначати завдяки 
цьому вплив соціально-економічних, демо-
графічних, міграційних факторів на динаміку 
та тренди у змінах економіки відповідного 
рівня (регіонального, місцевого та локаль-
ного). Завдяки чому реально стає можливим 
формування умов для нейтралізації та зняття 

суперечностей як між суб’єктами ринків праці, 
так і між учасниками соціально-трудових від-
носин, оскільки останні тенденції функціону-
вання різних ринків праці свідчать про появу 
вразливих місць у їхньому розвитку, що спо-
нукає до формування імперативів подальших 
структурних зрушень та модернізації.
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Постановка проблеми. Проблеми пен-
сійного забезпечення останнім часом значно 
актуалізувалися у більшості країн світу. Не 
виключенням є й Україна. Глобальні демогра-
фічні зміни обумовлюють необхідність пошуку 
нових шляхів розвитку як розподільчих, так і 
накопичувальних пенсійних систем. Загальні 
тенденції цих демографічних змін однакові, 
але конкретна сутність проблем пенсійної полі-
тики в окремо взятій країні визначається двома 

змінними чинниками: інтенсивністю демогра-
фічних змін і базовими особливостями прийня-
тої в країні пенсійної системи. У деяких країнах 
достатньо незначного коригування існуючої 
пенсійної системи для забезпечення її життєз-
датності, тоді як в інших потрібні радикальніші 
зміни, досвід здійснення яких може бути винят-
ково корисним для нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним та прикладним засадам соці-
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альної проблематики у цілому та пенсійної 
зокрема присвячені наукові праці вітчизняних 
учених: Е. Лібанової, Б. Надточія, В. Нови-
кова, О. Палій, М. Ріппи, В. Скуратівського, 
П. Шевчука, В. Яценка, О. Яременка, а також 
зарубіжних науковців: Н. Волгіна, М. Вінера, 
В. Роїка, Дж. Стігліца, Р. Хольцмана, Е. Фултц 
та ін. Незважаючи на широке коло розглянутих 
теоретичних та практичних питань, актуаль-
ною залишається проблематика, пов’язана з 
визначенням науково обґрунтованого співвід-
ношення розподільчої і накопичувальної скла-
дових системи державного пенсійного забез-
печення.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз світового досвіду пенсійних реформ та 
визначення підходів до встановлення опти-
мального співвідношення розподільчої і нако-
пичувальної складових системи державного 
пенсійного забезпечення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасному світі у концептуальному 
плані сформувались два підходи, або дві 
філософії пенсійного забезпечення.

Перший підхід заснований на обов’язку 
кожного члена суспільства, поряд з особис-
тою відповідальністю, брати участь в засно-
ваному на принципах солідарності колек-
тивному страхуванні на випадок ризиків, що 
загрожують людині (безробіття, старості, хво-
роби, інвалідності). В даному випадку суспіль-
ство на основі законодавчо сформованої сис-
теми обов’язкового страхування протистоїть 
ризикам, що виникають протягом життєвого 
циклу людини і в наслідок певних не спромож-
ностей ринку. Колективні форми страхування 
набули значного поширення в індустріальних 
і постіндустріальних країнах і базувалися на 
ідеях соціальних реформ О. Бісмарка, здій-
снюваних у 80–90-ті роки XIX століття. На 
принципах солідарності та поточного фінан-
сування були побудовані системи соціального 
забезпечення всіх розвинених держав із соці-
ально орієнтованою ринковою економікою, 
країн Центральної, Східної Європи і колиш-
нього СРСР.

Перевага сформованих на цій основі вели-
ких розподільчих пенсійних систем, засно-
ваних на поточному фінансуванні, полягає в 
незалежності розмірів пенсій від результатів 
функціонування фінансових ринків і діяль-
ності керівництва пенсійних фондів. Пенсії, 
що фінансуються у такий спосіб, забезпе-
чують більш надійний захист і більш високу 
норму заміщення (відношення пенсії до заро-
бітної плати) для низькооплачуваних пра-

цівників, тобто перерозподіл доходів. Однак 
у розподільчій системі величина пенсійних 
фондів безпосередньо залежить від демо-
графічних чинників і стану ринку праці – рівня 
зайнятості, заробітної плати, безробіття, спів-
відношення чисельності платників внесків та 
пенсіонерів. До кінця минулого століття зміни 
в цих факторах стали підривати стійкість поді-
бних пенсійних систем.

Відповідно до іншого підходу кожна людина 
відповідальна за формування умов свого 
життя. Ця філософія передбачає заміну 
державної пенсійної системи приватними 
структурами обов’язкового накопичення, 
побудованими на принципі індивідуального 
фінансування пенсії самим працівником за 
рахунок частки заробітної плати та інвести-
ційного доходу. В її основі такі аргументи: 
пенсійна система, що повністю перейшла на 
накопичувальну основу, збільшує сукупні наці-
ональні нагромадження і призводить до збіль-
шення інвестицій та економічного зростання; 
під приватним управлінням пенсійна система, 
завдяки конкуренції і незалежності від політич-
ного втручання, стає ефективніше державної; 
накопичувальна пенсійна система не зале-
жить від демографічних проблем, що загро-
жують практично в усьому світі існуванню роз-
подільчих схем; система дає свободу вибору 
і забезпечує диференціацію розмірів пенсії 
залежно від заробітку і ефективності викорис-
тання накопичень.

Уже в самій концепції накопичувальної 
системи закладені численні ризики. Учасники 
системи несуть повну відповідальність за її 
провали, держава гарантує постраждалим в 
кращому випадку лише мінімальний розмір 
пенсії. Система ідеальна для високо оплачу-
ваних працівників, які можуть накопичити на 
пенсійних рахунках достатню грошову суму. 
Накопичувальна схема в більшій мірі може 
бути застосована в багатших країнах з чис-
ленним середнім класом і вельми проблема-
тична для суспільств з високою диференціа-
цією доходів. Система не забезпечує дієвого 
функціонування механізму перерозподілу і 
запобігання бідності серед пенсіонерів.

Ефективність накопичувальної системи 
значною мірою залежить від суб’єктивних та 
загальноекономічних чинників. Її прибутковість 
може коливатися в певних межах залежно від 
змін економічної кон’юнктури і якості менедж-
менту. Завжди існує ризик втрати заощаджень 
або зниження рівня інвестиційних доходів 
порівняно з їхніми розмірами, закладеними в 
пенсійних схемах. Усе це можливо не тільки в 
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країнах, що розвиваються, з нестійкими рин-
ками, але і на розвинених ринках капіталів.

Одне з найбільш складних питань – вар-
тість переходу до накопичувальної схеми. 
Проблема полягає в необхідності компенсації 
поточному поколінню пенсіонерів коштів, які 
відволікаються у накопичувальну систему.

Таким чином, навіть концептуально і роз-
подільча, і накопичувальна пенсійні моделі 
мають свої недоліки і переваги, останні в свою 
чергу як в тій, так і в іншій схемі не завжди без-
перечні. Жодну з систем в сучасних умовах 
не можна однозначно визнати ефективною в 
досягненні основних цілей пенсійної політики.

До початку 1990-х років склалося переко-
нання, що вихід знайдено, і він – у диверси-
фікації пенсійного забезпечення, в поєднанні 
обох моделей, в створенні системи, що скла-
дається з трьох рівнів: обов’язкова державна 
солідарна система, метою якої є запобігання 
і скорочення бідності серед пенсіонерів; 
обов’язкова накопичувальна система, в якій 
пенсія залежить від коштів, накопичених на 
індивідуальних рахунках пенсіонерів, і інвес-
тиційних доходів. Вона може бути центра-
лізованою і керованою державою, а може 
являти собою систему індивідуальних рахун-
ків, що знаходяться в приватному управлінні; 
добровільне приватне пенсійне страхування. 
Передбачалося, що багаторівнева система 
здатна страхувати від багатьох ризиків, осо-
бливо від загального ризику, обумовленого 
невизначеностями в економіці і політиці (уря-
дові чи ринкові кризи, зміни відносних цін 
праці і капіталу), за допомогою диверсифі-
кації типів управління (державний і приват-
ний), джерел фінансування (капітал і праця) 
і інвестиційних стратегій (акції та облігації, 
міжнародні та внутрішні інвестиції). Очікува-
лося, що багаторівневі схеми можуть ефек-
тивно вирішити багато протиріч сучасних 
пенсійних систем.

Увага до накопичувальної системи і те 
значення, яке вона набула в стратегії пенсій-
ного реформування, обумовлена поєднанням 
трьох груп факторів: очікуваною неспромож-
ністю існуючих розподільчих систем в майбут-
ньому в силу низки об’єктивних економічних 
причин; відносно успішним у низці випад-
ків, принаймні на початковому етапі, досві-
дом переходу до накопичувальних схемами 
в Латинській Америці та країнах Західної 
Європи; неоліберальною хвилею в економіч-
ній теорії і практиці в кінці ХХ століття.

Щодо економічних і соціальних причин 
очікуваної неспроможності солідарних розпо-

дільчих систем, посилення критики і тиску на 
них, то їх зазвичай зводять до такого:

– постійно високий рівень безробіття в 
більшості розвинених країн підриває фінан-
сову основу пенсій, оскільки веде до скоро-
чення обсягу зібраних соціальних податків і 
внесків;

– під впливом нових технологій і соціаль-
них змін трудові кар’єри стають менш перед-
бачуваними і стійкими, більш рухливими, 
включаючи періоди самозайнятості, батьків-
ських відпусток або безробіття, що вимагає 
адаптації до них пенсійних систем;

– вікова структура населення змінюється 
в бік збільшення частки старших вікових груп 
і пенсіонерів, які повинні фінансуватися за 
рахунок податків (внесків) активного насе-
лення, а також збільшення тривалості життя. 
За даними ООН, на глобальному рівні середня 
тривалість життя збільшилася з 47 років у 
1950–1955 рр. до 65 років у 2000–2005 рр., і 
очікується, що у 2045–2050 рр. вона досягне 
65 років. Середня кількість дітей, народже-
них жінкою протягом життя, зменшилася з 5 у 
1950–1955 рр. до 2,6 у 2000–2005 рр. і, згідно із 
прогнозами, у 2045–2050 рр. складе 2 дитини, 
що нижче рівня, необхідного для забезпе-
чення простого відтворення населення [1];

– в останні десятиліття відбувався стійкий 
перерозподіл багатства і доходів на користь 
вищого рівня піраміди доходів, що обумов-
лено як політикою на користь багатих, так і 
безробіттям. Накопичення багатства поси-
лило значення інституціональних інвесторів, 
які концентрують заощадження домашніх гос-
подарств і шукають можливості їх вигідного 
інвестування.

Піонерами в переході на накопичувальні 
принципи пенсійного забезпечення стали 
держави латиноамериканського континенту. 
Стимулом радикальних пенсійних реформ в 
цьому регіоні був приклад Чилі, яка першою в 
західній півкулі створила у себе загальнонаці-
ональну розподільчу систему (1924 р.) і перша 
ж від неї відмовилася (1981 р.) [2, с. 89-96].

Пенсійна система в Чилі не містить розпо-
дільчого механізму і повністю заснована на 
накопиченні коштів на індивідуальних рахун-
ках працівників і капіталізації внесків. Реформа 
активно розвивалася, до 1992 р. від старої сис-
теми відмовилися приблизно 90-95% її учас-
ників. Головним стимулом було підвищення 
пенсій у середньому на 40-50% порівняно зі 
старою системою і скорочення розміру страхо-
вих платежів з 19 до 10% (разом зі страхуван-
ням життя та страхуванням інвалідності – до 
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13%) [3, с. 7]. Активи пенсійних фондів стали 
одним із стабільних джерел накопичення, спри-
яли розвитку житлового будівництва і страху-
вання, здійснення ряду коштовних проектів у 
сфері інфраструктури.

Успіх чилійської пенсійної реформи багато 
в чому пояснюється не тільки вдалими стра-
тегічними рішеннями, але в значній мірі спри-
ятливою для неї економічною та політичною 
ситуацією в країні. Держава накопичила зна-
чний профіцит бюджету, завдяки економічним 
реформам почався період стабільного зрос-
тання. Жорсткий авторитарний режим забез-
печував соціально-політичну стабільність при 
обов’язковій участі всього працюючого насе-
лення в новій системі (за винятком дрібних 
підприємців, військовослужбовців та деяких 
інших груп населення). Паралельно із пен-
сійною реформою розвивалася лібералізація 
і формувався внутрішній капітал. Це додало 
імпульс розвитку інфраструктури фінансових 
ринків, сприяло появі нових фінансових інсти-
тутів і зумовило високу прибутковість інвес-
тиційних портфелів. У країні було також здій-
снено низку соціальних програм.

Одночасно вже на початковому етапі про-
явилися і негативні риси нової чилійської пен-
сійної системи. Головна з них – висока вар-
тість послуг адміністрацій пенсійних фондів 
[3, с. 8]. Успішному розвитку накопичувальної 
системи перешкоджає бідність населення. 
В результаті безробіття, бідності, масового 
ухилення від сплати пенсійних внесків чисель-
ність працівників, які приєдналися до системи, 
більше чисельності тих, хто реально сплачує 
пенсійні внески. Очевидно, що бідне насе-
лення не в змозі підтримувати стійку накопи-
чувальну систему (в Чилі понад третина клі-
єнтів пенсійних фондів мають доходи нижчі за 
межу бідності). Масове ухилення від сплати 
пенсійних внесків свідчить про те, що люди не 
цілком довіряють пенсійним фондам.

З огляду на ці результати, латиноамери-
канські держави так званої «другої хвилі» 
пенсійних реформ на континенті (Аргентина, 
Колумбія, Перу і Уругвай) пішли по шляху збе-
реження і реформування своїх розподільчих 
схем і введення обмеженого обов’язкового 
накопичувального механізму як «другого 
рівня», тобто створення змішаних, багаторів-
невих систем. Частка пенсійних внесків, що 
йдуть в накопичувальну частину, коливається 
в цих країнах від 8% (Перу) до 15% (Уругвай) 
місячного доходу працівника. Працівникам 
надається право вільного вибору розподільчої 
або накопичувальної системи і навіть право 

змінювати їх (Колумбія), переходячи з однієї 
системи в іншу. Але латиноамериканські 
держави «третьої хвилі» пенсійних реформ 
на континенті (Мексика, Болівія, Сальва-
дор), що проводили свої реформи наприкінці 
1990-х років, взяли з деякими модифікаціями 
базову чилійську модель з приватними пенсій-
ними фондами, які керують індивідуальними 
коштами працівників. Пенсійні системи, засно-
вані на накопичувальних принципах, створені 
в ряді азіатських країн (Індонезія, Малайзія, 
Індія, Казахстан) [4, с. 10].

Досвід функціонування накопичувальних 
систем, особливо в державах латиноаме-
риканського континенту, де вони діють уже 
майже чверть століття, потребує ґрунтовного 
аналізу з двох позицій: 1) чи забезпечили ці 
реформи соціальні цілі – безпека і гідний 
рівень доходів літніх людей; 2) чи були досяг-
нуті поставлені перед пенсійними реформами 
так звані цілі «другого порядку» (збільшення 
національного багатства, розвиток ринків капі-
талів і підвищення гнучкості ринку праці).

Що стосується рівня прибутковості пенсій-
них коштів в накопичувальному рівні, то він 
значно відрізнявся за окремими країнами, 
але в цілому був більш сприятливим по відно-
шенню до динаміки реальної заробітної плати. 
Так, за період з моменту введення нової пен-
сійної системи і до 2003–2004 рр. зростання 
прибутковості (без урахування адміністратив-
них витрат з управління фондами) становило 
в Аргентині 11,7%, а динаміка реальної заро-
бітної плати – 0,8%; в Болівії – 16,8 і 8,8%; 
Чилі – 10,5 і 1,8%; Колумбії –11,8 і 1,4%; Саль-
вадорі – 11,3 і 0,2%; Мексиці – 10,6 і 0%; Перу – 
5,7 і 1,8%; Уругваї – 9,5 і 3,6%; Польщі – 7,5 і 
3,5% відповідно. І лише в Казахстані приріст 
реальної заробітної плати був вищим – 5,8 і 
8,4% відповідно [5, с. 120-121].

Відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування», що набрав чинності з 2004 року [6], 
система пенсійного забезпечення в Україні 
складається з трьох рівнів. Перший рівень – 
солідарна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що 
базується на засадах солідарності і субсиду-
вання та здійснення виплати пенсій надання 
соціальних послуг за рахунок коштів Пенсій-
ного фонду. Другий рівень – накопичувальна 
система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, що базується на 
засадах накопичення коштів застрахованих 
осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 
фінансування витрат на оплату договорів 
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страхування довічних пенсій і одноразових 
виплат. Третій рівень – система недержавного 
пенсійного забезпечення, що базується на 
засадах добровільної участі громадян, робо-
тодавців та їх об’єднань у формуванні пенсій-
них накопичень.

Із задекларованих зазначеним Законом рів-
нів пенсійної системи реально функціонують 
лише перший і третій. Протягом останнього 
десятиліття в Україні неодноразово робилися 
спроби запровадження загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування.

Проектом закону України № 2767 від 30 
квітня 2015 року щодо запровадження нако-
пичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування та єдиних 
принципів нарахування пенсій, розробленим 
із залученням центральних органів виконав-
чої влади, народних депутатів України, соці-
альних партнерів (Федерація роботодавців та 
Федерація професійних спілок), громадських 
організацій, зокрема Проекту реанімацій-
них реформ, USAID, міжнародних експертів, 
науковців, представників асоціацій учасників 
системи недержавного пенсійного забезпе-
чення, передбачається здійснити комплек-
сну реформу системи пенсійного забезпе-
чення в Україні, яка включає запровадження 
з 1 січня 2017 року накопичувальної системи 
пенсійного забезпечення. Обов’язкові внески 
встановлюються для осіб до 35 річного віку, 
добровільні – 36-55-річного віку. Ставка вне-
ску: від 2 відсотків в 2017 році, яка кожного 
наступного року збільшується на 1 відсоток, 
до досягнення 7 відсотків у 2022 році і подаль-
шої сплати у зазначеному розмірі [7].

Як стверджувалося вище, обидва типи 
систем у кінцевому підсумку зіткнулися з про-
блемою, породженою змінами демографіч-
ної ситуації, а багато з декларованих переваг 
накопичувальних систем можуть бути реалі-
зовані в рамках розподільчої системи. Кори-
гування ставки внесків у розподільний фонд 
може дати ті ж результати, що і збільшення 
обов’язкових заощаджень в накопичуваль-
ному фонді. Окрім того, зростання в рамках 
обох систем можна досягти тільки в тому разі, 
якщо хтось жертвує поточним споживанням. 
А розподільчі системи, як продемонструвала 
реформа в Швеції, можна зробити стійкими 
в умовах невизначеності щодо майбутнього 
довголіття і народжуваності. Ризик несподі-
ваних майбутніх змін тривалості життя можна 
перекласти з уряду на окремих осіб, якщо 
перейти до використання підходу, заснова-
ного на умовно визначених внесках. Відпо-

відно до цього підходу, держава зараховує 
обов’язкові внески кожної особи на рахунок, 
величина коштів на якому збільшується від-
повідно до встановленої нормою прибутку, і 
після досягнення пенсійного віку видає суму 
накопиченого капіталу, конвертуючи її в ану-
їтет. А ризиком несподіваних майбутніх змін 
народжуваності можна керувати за допомо-
гою таких інструментів, як шведський «меха-
нізм автоматичної рівноваги», який дає змогу 
скоригувати ставку внесків і пенсійні виплати 
у відповідь на уповільнення загального еконо-
мічного зростання. Єдина унікальна перевага 
накопичувальних підходів полягає в тому, що 
вони дають змогу врахувати різні комбіна-
ції індивідуальних переваг у співвідношенні 
ризику і доходу, в свою чергу, унікальна пере-
вага розподільчих систем полягає в дуже 
низьких адміністративних витратах.

У результаті вибір збалансованого співвід-
ношення між розподільчими і накопичуваль-
ними елементами системи, а отже, визна-
чення прийнятної щедрості розподільчої 
системи повинні відображати політичну куль-
туру країни і особливо прийнятність різних рів-
нів оподаткування та обов’язкових внесків.

Висновки з цього дослідження. Отже, на 
основі проведеного аналізу світового досвіду 
пенсійних реформ можна зробити висновок, 
що пенсійна система повинна бути різною для 
різних поколінь.

Для людей старшого віку необхідно збері-
гати купівельну спроможність пенсій, збіль-
шувати витрати (а головне, їх ефективність) 
на соціальне і медичне обслуговування най-
більш літніх пенсіонерів.

Для «молодих» пенсіонерів та людей 
передпенсійного віку можна запропонувати 
програму добровільного тимчасової відмови 
від отримання пенсії в обмін на істотне її 
збільшення в майбутньому.

Для середніх і молодших вікових груп 
акцент потрібно зробити на підвищенні ефек-
тивності накопичувального компонента і поси-
ленні правил «входу» в розподільчу пенсійну 
систему.

Для наймолодших (тих, хто тільки виходить 
на ринок праці) необхідно передбачити ради-
кальні зміни всієї парадигми пенсійного забез-
печення. Класична пенсійна система заміню-
ється будь-якими добровільними інвестиціями 
у фінансові активи, людський капітал, нерухо-
мість тощо. Роль держави зводиться до стра-
хування від бідності в разі непрацездатності. 
При цьому фіскальний тягар на працю ради-
кально скорочується.
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Такий підхід дасть змогу протягом двох 
поколінь м’яко перебудувати застарілий соці-
альний інститут державного пенсійного забез-
печення. Щоб ці зміни були безболісними для 

суспільства, починати їх потрібно вже зараз. 
При цьому важливо чесно оголосити громадя-
нам про те, яка пенсійна система буде очіку-
вати кожне покоління.
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Стаття присвячена дослідженню нових передумов для розвитку рекламного ринку в Україні, досліджені осо-
бливості вітчизняного ринку реклами, виокремлено характерні риси та тенденції розвитку, запропоновано шля-
хи підвищення ефективності рекламного ринку в Україні, передбачено перспективи його розвитку на 2016 рік.
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Росола У.В. НОВЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Статья посвящена исследованию новых предпосылок для развития рекламного рынка в Украине, 

исследованы особенности отечественного рынка рекламы, выделены характерные черты и тенденции разви-
тия, предложены пути повышения эффективности рекламного рынка в Украине, предусмотрено перспективы 
его развития на 2016 год.
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Rosola U.V. NEW DIRECTION OF UKRAINIAN ADVERTISING MARKET
The article touches the problem of new conditions for the development of the advertising market in Ukraine, the 

peculiarities of the domestic advertising market have been considered, its characteristics and tendencies have been 
revealed, the ways of improvement the advertising market in Ukraine have been proposed, the perspectives of its 
development for 2016 have been presented.

Keywords: advertising, advertising market, segments of the advertising market, advertisers.

Постановка проблеми. Поняття інтегро-
ваних маркетингових комунікацій до цього 
часу відноситься до маловідомої категорії 
для широкої аудиторії, не дивлячись на те, 
що дана управлінська концепція виникла та 
розвивається вже більше шістдесяти років. 
Основним завданням щодо створення нового 
підходу була необхідність системного управ-
ління функцією маркетингу в комерцій-
них компаніях. Визначання маркетингового 
бюджету по сьогоднішній день є проблемою 
керівників підприємств. Це зумовлено насам-
перед тим, що маркетингові заходи носять 
здебільшого точковий характер, і, як наслі-
док, відсутня статистична база із коректними 
даними, яка необхідна для відслідковування 
взаємозв’язків динаміки основних показників 
діяльності підприємства та параметрів інфор-
маційного впливу на ринок в цілому.

Сучасний розвиток теорії маркетингу в 
більшості характеризується еволюційними 
змінами в загальній системі маркетингових 
комунікацій як однієї складової частини комп-
лексу маркетингу. Розвиток внутрішньофірмо-
вих та міжфірмових взаємозв’язків учасників 
ринку характеризується досить якісними змі-
нами, що проходять у сфері технологічних 
інновацій, внаслідок яких ускладнюються вза-
ємини з різними партнерами підприємства. 

В новому вимірі часу на зміну старим трак-
туванням, які визначають маркетинг як засіб 
чи технологію просування товару, приходять 
нові, які детермінують маркетинг як технологію 
формування довгострокових взаємозв’язків 
з споживачем і свідомості покупця, а відтак, 
розробки абсолютно нових стандартів та сис-
тем споживання. Ці концепції і обумовлюють 
новий рівень розвитку ринку маркетингових 
комунікацій, тенденції якого необхідні вітчиз-
няним підприємствам для успішного форму-
вання ефективного комплексу маркетингових 
комунікацій. Розуміння нових особливостей 
та способів застосування, самої специфіки 
функціонування комунікацій у сучасних умо-
вах медіаринку дасть змогу вітчизняним під-
приємствам розробити певний комплекс мар-
кетингових комунікацій, який буде відповідати 
умовам трансформації комунікаційних схем 
корпоративної діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Влучно під-
мітив американський спеціаліст в сфері брен-
дингу Кевін Келлер, «мабуть, ні одна область 
маркетингу не бачила більш вражаючих змін 
на протязі багатьох років, чим маркетингові 
комунікації» [4, с. 78]. Сам процес станов-
лення і розвитку ринку маркетингових комуні-
кацій цікавить як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених. Проблемам еволюції теорії комплексу Д
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маркетингових комунікацій присвячені праці 
Ф. Котлера, К. Келлера, Ф. Вебстера, Г. Абра-
мішвілі, Г. Багієва, Т. Лук'янець, А. Краско, 
Є. Ромат та інших. Проте слід зазначити, що 
аналіз всіх змін та тенденцій та змін, що обу-
мовлені розвитком глобального ринкового 
інформаційного простору, представлений в 
працях зарубіжних та вітчизняних вчених, як 
правило, в контексті вивчення окремих кому-
нікаційних проблем. Однак, на наш погляд, 
доцільним є аналіз нових можливостей розви-
тку медіа ринку з точки зору основних сучас-
них концепцій маркетингу, що дозволить у 
комплексі проаналізувати всі аспекти змін 
функціональних ролей маркетингових комуні-
кацій на сучасному етапі розвитку теорії мар-
кетингу.

Формулювання цілей статті. У відповід-
ності до вищесказаного метою статті є визна-
чання тенденцій розвитку ринку маркетинго-
вих комунікацій , а також зміни їх ролі в рамках 
сучасних концепцій маркетингу в умовах укра-
їнського ринку маркетингових комунікацій.

Виклад основного матеріалу. Перед тим, 
як розпочати аналіз розвитку та ускладнення 
ролі маркетингових комунікацій в діяльності 

бізнес-середовища, коротко дамо характерис-
тику сучасного вітчизняного ринку маркетин-
гових комунікацій, що дозволить нам розгля-
нути основні тенденції в сфера маркетингових 
комунікацій з врахуванням певної специфіки 
українського комунікаційного ринку, в тому 
числі і його змін, пов’язаних з економічною 
кризою як в межах країни, так і за її межами.

За даними сайту «Всеукраїнської реклам-
ної коаліції», за 2015 років в Україні загальний 
об’єм реклами в засобах її розповсюдження 
складає 9119 млн. грн., що на 0,6 % більше, 
ніж за попередній 2014 рік (табл. 1).

За даними таблиці, можемо зробити висно-
вок, що позитивною динамікою характери-
зуються такі складові рекламного ринку як: 
телевізійна реклама, пряма реклама, спон-
сорство, радіо-реклама, інтернет-реклама. 
Щодо негативних показників, то саме реклама 
в пресі зазнала найбільшого падіння (21%), 
внутрішня реклама (20%), реклама в кінотеа-
трах (20%), зовнішня реклама (7,5). Експерти 
Всеукраїнської рекламної коаліції дають 
втішний прогноз на 2016 рік, а саме збіль-
шення об’єму рекламного ринку межах 12%. 
Що стосується прогнозу на 2016 рік, то екс-

Таблиця 1
Обсяги медійного рекламного ринку України за 2014-2015 рік

Підсумки 
2014 рік, 
млн. грн

Підсумки 
2015 рік, 
млн. грн

Відсоткова 
зміна 

2015 року до 
2014 року, %

Прогноз, 
2016 рік, 
млн. грн

Відсоток 
зміни 

2016 року до 
2015 року, 
прогноз, %

ТВ-реклама, всього 3930 4164 6 4811 16
Пряма реклама 3555 3733 5 4293 15
Спонсорство 375 431 15 518 20
Преса, всього 1670 1320 -21 1248 -5,5
Газети 720 545 -24 512 -6
Журнали 950 775 -18 736 -5
Радіо реклама, всього 290 304 5 333 9
Національне радіо 205 217 6 239 10
Регіональне радіо 30 31 2 32 5
Спонсорство 55 56 2 62 10
Зовнішня реклама, 
всього 1030 952 -7,5 1045 10

Зовнішня щитова 
реклама 875 821 -6,2 903 10

Транспортна реклама 70 64 9,3 69 9
Indoor реклама 
(внутрішня реклама) 85 68 -20 73 7

Реклама в кінотеатрах 30 24 -20 26 10
Інтернет-реклама 2115 2355 11,3 2745 17
Загальний медіа ринок 9065 9119 0,6 10208 12

Джерело: за даними [3]
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перти зазначають падіння ринку в друкованій 
рекламі в межах 5-6%. Всі інші складові мають 
очікувати на позитивну динаміку щодо збіль-
шення приросту.

В Україні рекламний медіа ринок почав 
розвиватись близько десяти років назад, в 
той час як у розвинутих країнах він повністю 
сформувався, має свою культуру та правила. 

Для України реклама – не зовсім звична 
діяльність. Вітчизняним підприємствам при 
переході до ринкової економіки, в умовах стій-
кої конкуренції доводилось самостійно вчи-
тись планувати та організовувати рекламні 
кампанії. Відмінною рисою рекламного біз-
несу в Україні, а також перешкодою для його 
успішного функціонування є те, що споживачі 
не звикли до щоденної, постійної та «відкри-
тої» реклами різних товарів та послуг. Для лік-
відації цієї проблеми були створені рекламні 
ролики, направлені на доброзичливе відно-
шення споживача до реклами і на форму-
вання думки про рекламу як про помічника в 
орієнтації серед множини різних товарів. 

На сучасному етапі відбуваються глибокі 
зміни у ринковому середовищі. Зумовлено це, 
насамперед, гіперконкуренцією, що постійно 
розвивається. На думку Ф. Котлера, саме гіпер-
конкуренція є «основною силою економіки», 
вона обумовлює виробництво більш значних 
об’ємів продукції в порівнянні із збутовими мож-
ливостями підприємств-виробників [2, c. 30].

На сьогоднішній день кількість різних 
рекламних кампаній в Україні складає не одну 
тисячу, оборот внутрішнього ринку реклами 
обчислюється сотнями тисяч гривень. Зрозу-
міло, що впровадження ринкової економіки 
відобразилось на формах і змісті рекламної 
діяльності, що призвело до внесення певних 
значних коректив. Так, зусилля рекламодав-
ців тепер об’єднані ціленаправленою діяль-
ністю, як у сфері виробництва, так і у торгівлі. 
Підприємства давно зрозуміли, що без вда-
лого застосування засобів реклами, їх шанси 
на активний вплив ринку зменшуються. Це, в 
свою чергу, зменшує вірогідність успішної кон-
курентної боротьби за потенційні ринки збуту. 
І, навпаки, грамотне використання рекламних 
заходів передбачає отримання неочікуваних 
результатів у вигляді розширення або осво-
єння нових каналів збуту. В результаті відбу-
вається розвиток конкуренції, насичуючи при 
цьому ринок товарами та послугами.

Сьогодні український ринок знаходиться все 
ще на стадії розвитку, але по деяким визначе-
ним групам товарів спостерігається тенденція 
до стабілізації. Насичення товарними групами 

певних сегментів не дає можливості проводити 
інтенсивну маркетингову стратегію. 

Визначення витрат на проведення маркетин-
гових заходів по сьогоднішній день є проблема-
тичним питанням для керівників підприємств. 
Здебільшого це пов'язано з тим, що рекламні 
заходи мають одиничний характер і, як наслі-
док, правильна статистична база, що необхідна 
для встановлення взаємозв'язків динаміки клю-
чових показників діяльності підприємства і сту-
пінь рекламного впливу на ринок – відсутня.

У цілому, можна виділити дві групи фак-
торів, що впливають на вибір маркетингових 
складових елементів та стратегії в цілому для 
підприємства. По-перше, це різке зменшення 
процесів обміну. По-друге, відбувся перегляд 
цінностей споживачів, що відбилось на їх купі-
вельній поведінці. Очевидно, що першу групу 
цих факторів можна вважати об’єктивними 
закономірностями вдосконалення, другі – 
суб'єктивними, які залежать від смаків та 
уподобань споживачів. Весь цей процес при-
звів до серйозних змін ринкових структур і до 
виникнення нових трактувань в маркетингу.

Згідно із дослідженнями [5–7], відбува-
ється падіння ефективності торгових марок 
в цілому, існує більша чутливість покупця до 
ціни та сервісу товару, ніж до іміджу. Тобто 
цінність бренду в більшій мірі залежить не від 
іміджевих характеристик, а від чисельності 
прихильних споживачів цього бренду. Стають 
і вищими вимоги щодо інтерактивного взаємо-
дії з клієнтом. Ці тенденції прослідковуються 
в усьому світі. Існує і суто українська специ-
фіка, завданням якої є формування особли-
вих комунікаційних каналів.

Наведені фактори призводять до виник-
нення необхідності побудови комплексних 
програм розвитку бізнесу [8], які будуть вико-
ристовувати в собі різні методи та засоби 
комунікацій з споживачем.

В результаті дії певних факторів докорінно 
змінюється і завдання маркетингу, від якого 
залежить вся концепція комунікацій. Най-
важливішим в цій концепції є збереження 
рентабельності підприємства. Забезпечити 
це завдання покладено на інтегровані мар-
кетингові комунікації, що представляють 
собою сукупність економічних, організаційних, 
рекламних, інформаційних заходів.

Підходи та інструменти інтегрованих мар-
кетингових комунікацій різноманітні, але важ-
ливо виділити кілька базових принципів побу-
дови цього комплексу:

– синергізм – взаємна підтримка всіх еле-
ментів і координація всіх факторів;
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– відкритість до співпраці, готовність 
шукати зв’язки, оптимізувати бюджети марке-
тингових програм. Горизонтальна комунікація 
з різними партнерами робить бізнес більш 
стійким;

– оперативність – готовність використову-
вати як спеціально ініційовані, так і спонтанні 
події для стратегічних комунікацій, а інформа-
ційним приводом для події може стати будь-
яка грамотно оформлена інформація;

– персоналізація – побудова персональ-
них відносин з кожним окремим клієнтом. Це 
вимагає і розробки спеціальних проектів, і 
певного технічного оснащення, і головне, осо-
бливих навичок персоналу.

Саме інтеграційні процеси різних маркетин-
гових комунікацій формують цілісну систему 
діяльності господарюючого суб'єкта, спрямо-
вану на виявлення максимальної економічної 
та соціальної вигоди з доступних поточних і 
перспективних ресурсів, що синтезують різні 
маркетингові інструменти і принципи управ-
ління комунікативними процесами [1, с. 128].

Планування маркетингових комунікацій, 
і рекламних заходів в тому числі, повинно 
будуватися на основі стратегічного підходу. 
Розробник рекламних заходів повинен мати у 
своєму розпорядженні загальну програму під-
приємства або володіти інформацією щодо 
маркетингових цілей. Ця інформація є вихід-
ною для планування та організації маркетин-
гових заходів.

Для кожного елемента маркетингових 
заходів формується ціль або мета, бюджет, 
завдання. Маркетологам слід очікувати різну 
реакцію на свої комунікації. Щодо оцінки мар-
кетингових комунікацій, то важливо знати 
наскільки цільова аудиторія обізнана і поін-
формована про продукт і як вона до нього 
ставиться.

Після шокового падіння курсу гривні до 
долара в кінці 2014 року, великі компанії, у 
яких були вже сформовані базові плани по 
рекламному бюджету на новий рік, вирішили 
переглянути свої плани.

Українські компанії, що мають виручку і 
виробництво в Україні, мислили в гривне-
вому просторі і розраховували на зростання 
виручки або скорочення (більшість компаній, 
звичайно, закладали скорочення виручки). І 
як наслідок, більшість компаній скоротили свій 
бюджет у гривневому еквіваленті на рекламу.

Міжнародні компанії, які могли оптимізу-
вати свої витрати і пристосуватися нових кур-
сів валют, теж в більшості своїй скорочували 
рекламні бюджети, але їх скорочення були 

в валюті, і за рахунок курсової різниці, деякі 
з них мають гривневий рекламний бюджет 
майже без скорочень.

Однак в цілому рекламний ринок намага-
ється пристосуватися до нових умов. Влас-
ники рекламних площадок йдуть на хороші 
знижки (щоб не простоювали рекламні місця), 
а рекламодавці і рекламні агентства при зни-
женні ціни вже стають зацікавлені в хороших 
рекламних пропозиціях.

Висновки. Отже, можемо зробити висно-
вок, що приймаючи до уваги той факт, що 
реклама має на суспільство великий вплив, є 
необхідним розвиток та розширення вітчизня-
ного рекламного ринку. Для розширення укра-
їнського рекламного ринку можна запропону-
вати наступні заходи:

– покращувати отримання, зберігання та 
використання реклами;

– збільшувати об’єми реклами та вартість 
власного рекламного простору;

– створювати відповідні умови щодо інтен-
сифікації використання реклами в культурі, 
економіці і т.д.;

– поступово нарощувати бюджети лідерів 
на рекламному ринку, сприяти просуванню 
брендів мілких та середніх рекламодавців;

– залучати до роботи в рекламні агентства 
високопрофесійний персонал та постійно під-
вищувати його кваліфікацію;

– рекламодавцям потрібно проявляти 
гнучкість у роботі з клієнтами, проявляти 
більше індивідуальності;

– приділяти увагу великим промисловим 
галузям.

Щодо перспектив розвитку рекламного 
ринку, то як уже зазначалось, на вітчизняному 
рекламному ринку відбувається ситуація, яка 
характеризується високим ступенем невизна-
ченості. Проте, як свідчать дані за 2015 рік, 
рекламодавці та підприємства стали більш 
адекватно оцінювати ситуацію і за прогнозами 
на 2016 рік очікується зростання рекламного 
ринку, хоч і незначне. 

Підсумовуючи вищесказане, можна виді-
лити основні тенденції розвитку українського 
рекламного ринку: 

– зацікавленість західних рекламодавців 
вітчизняним медіа простором;

– впевнений розвиток та зростання 
медіа сегментів (интернет-реклами, in door 
реклами);

– зміна акценту з регіональної на загаль-
нодержавну рекламу;

– повільна консолідація окремих сегмен-
тів в загальний медіа простір.
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У статті розглянуто світовий досвід щодо організації недержавних пенсійних фондів. Проаналізовано пен-
сійні виплати по країнах. Наведено динаміку основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 
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забезпечення. 
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В статье рассмотрен мировой опыт по организации негосударственных пенсионных фондов. 
Проанализированы пенсионные выплаты по странам. Приведена динамика основных показателей деятель-
ности негосударственных пенсионных фондов по Украине. Рассмотрена наиболее приемлемая схема пен-
сионного обеспечения для Украины, приведены статистические данные по рынку. Предложены решения по 
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The article examines the international experience on the organization of private pension funds. Pensions 
analyzed by country. Present dynamics of the main indicators of private pension funds in Ukraine. Considered 
the most suitable pension scheme for Ukraine, given statistics on the market. Certain decisions to normalize the 
situation in the market of private pensions.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сьогоднішній день у світі недер-
жавні пенсійні фонди стають все пошире-
нішими, тому аналіз їх фінансового стану є 
дуже актуальним. Процес старіння населення 
та зростання частки осіб пенсійного віку поси-
лив соціальне та фінансове навантаження 
на працююче населення країни і став причи-
ною підвищеної уваги сучасного суспільства 
до розвитку системи недержавних пенсійних 
фондів. Побудова ефективно функціонуючих 
недержавних пенсійних фондів в Україні озна-
чає створення нового потужного механізму 
пенсійного забезпечення. Значущість таких 
фондів визначається їх спроможністю бути 

суттєвим джерелом підтримки соціальних 
стандартів та одночасно – акумулятором вну-
трішніх інвестиційних ресурсів для прискоре-
ного розвитку національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти фінансового 
стану недержавних пенсійних фондів розгля-
далися в працях таких учених, як Бахмач А., 
Бабірад М.М., Брагін С., Витка Ю., Глад-
чук О.М., Гражевська Н.І., Грем`яцька К.А., 
Гендрікс Г., Камінський А.Б., Леонов Д.А., Пан-
ченко І.В., Толуб'як В.С.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак недостатньо 
висвітленим є вивчення досвіду зарубіжних 
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країн та України щодо аналізу фінансового 
стану недержавних пенсійних фондів, що 
свідчить про актуальність обраного напряму 
дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою цієї роботи є про-
ведення аналізу фінансового стану недержав-
них пенсійних фондів та порівняння досвіду 
зарубіжних країн та України стосовно даного 
питання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для України сьогодні пенсійне забез-
печення громадян стало надзвичайно важ-
ливою соціально-економічною проблемою. 
Пенсійна система України є неефективною та 
дорогою – ставки соціальних податків високі, 
а рівень пенсій – низький. І з кожним роком 
ситуація загострюється: до 2050 р. кількість 
пенсіонерів в Україні подвоїться, тому перед 
державою може постати необхідність або 
збільшити відрахування від фонду оплати 
праці, або скоротити розмір пенсій. Єдиною 
альтернативою підвищення зборів до Пенсій-
ного фонду чи зниженню рівня пенсій є впро-
вадження інституту недержавного пенсійного 
забезпечення, провідну роль в якому відігра-
ють недержавні пенсійні фонди.

З ухваленням Закону України «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення» в нашій дер-
жаві спостерігається активізація інтересу 
громадськості до діяльності недержавних 
пенсійних фондів, які залучають кошти від 
юридичних і фізичних осіб для управління 
цими коштами з подальшим накопиченням та 
виплатою громадянам так званої додаткової 
пенсії.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це 
фінансова установа, призначена для нако-
пичення коштів на додаткову недержавну 
пенсію та здійснення пенсійних виплат учас-
никам фонду. НПФ має статус неприбуткової 
установи, тобто не має на меті одержання 
прибутку для його подальшого розподілу між 
засновниками фонду. Весь отриманий фон-
дом інвестиційний дохід розподіляють тільки 
між його учасниками.

Держава здійснює постійний нагляд за 
діяльністю НПФ та суб'єктів системи: діяль-
ність НПФ, адміністраторів та страхових орга-
нізацій контролює Державна комісія з регу-
лювання ринків фінансових послуг України, 
діяльність КУА та зберігачів – Державна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку, діяль-
ність зберігачів – Національний банк України. 
Учасники НПФ можуть контролювати ефек-
тивність роботи фонду, отримуючи інформа-

цію про стан своїх накопичень (у тому числі і 
про інвестиційний дохід), та при необхідності 
переводити свої кошти до іншого НПФ. Зако-
нодавчі вимоги щодо функціонування НПФ та 
багатоступеневий контроль у системі недер-
жавного пенсійного забезпечення спрямовані 
на забезпечення належного рівня захисту 
пенсійних заощаджень громадян. Будь-який 
НПФ створюється з єдиною метою – накопи-
чення пенсії для своїх учасників і ніякої іншої 
мети мати не може. Але відмінності між ними 
існують.

Сьогодні в багатьох країнах НПФ є провід-
ними інституційними інвесторами, що здій-
снюють інвестиції не тільки в національну 
економіку, але й на міжнародних фінансових 
ринках. Досвід країн з реформованою пенсій-
ною системою свідчить про те, що найбільш 
ефективним рівнем є недержавне накопи-
чувальне пенсійне забезпечення. 180 країн, 
що є членами Міжнародної організації праці, 
обрали перший метод фінансування пенсій-
них систем як найбільш привабливий для еко-
номіки. З помітним старінням населення країн 
Заходу виникло питання про реформування 
пенсійних систем, оскільки фінансове наван-
таження на працюючих ставало надто висо-
ким. Держави більше не могли справлятися 
зі зростаючою потребою в гідному фінансу-
ванні пенсіонерів, тому виникла необхідність 
пошуку додаткових методів накопичення пен-
сійних коштів.

Таким чином, починаючи з 80-х років XX ст. 
почали з’являтися трирівневі пенсійні сис-
теми, які з часом значно спростили процес 
формування коштів на пенсію. Історія при-
ватних пенсійних фондів Великої Британії 
налічує майже триста років. За твердженням 
багатьох економістів, якби не було приватних 
пенсійних фондів, швидкий розвиток капіта-
лізму в цій країні був би неможливим: вступ-
ники через власні кошти, що вкладаються 
на довгий термін, їх не вилучають з обігу, 
а тому ці кошти можна інвестувати знову і 
знову. Велика Британія – одна із країн, на яку 
майже не вплинула криза пенсійних систем в 
Європі. Причиною цього можна вважати вве-
дення британським урядом в числі перших 
системи особистого пенсійного забезпечення 
та поступове скорочення державних пенсій. 
Пенсійна система у Великій Британії, як і в 
багатьох інших розвинених країнах, трирів-
нева і розділяється на базові державні пенсії, 
державні пенсії за вислугою років і недержавні 
пенсії. Нововведенням уряду Великої Британії 
можна вважати нову схему особистого пен-
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сійного забезпечення, так звані пайові пенсії. 
Головний принцип цієї схеми – надати служ-
бовцям можливість одержувати максимально 
можливу пенсію при відносно невисоких вне-
сках, що може бути актуальним і для України. 
Сьогодні переважну частину ринку капіталів 
в Англії складають інституційні інвестори,  
у т. ч. пенсійні фонди. Частка останніх ста-
новить понад 30%, а разом з аналогічними 
інститутами – 50–60% ринку капіталів. Велика 
частина інвестується за кордоном. Держава 
зацікавлена в цьому, оскільки доходи-диві-
денди надходять у країну. Схеми пенсійних 
фондів використовують більше третини гро-
мадян країни. Нагадаємо, що йдеться про 
добровільні пенсійні накопичення. Подаль-
ший розвиток пенсійної системи Великої Бри-
танії тут бачать у поширенні схем додаткового 
пенсійного забезпечення на працівників із 
більш низьким рівнем заробітку. Передбача-
ється, що нові форми добровільних пенсійних 
накопичень – «пенсії акціонерів» повинні охо-
пити 50% працівників, які не беруть участь у 
пенсійних схемах підприємств.

Незважаючи на існуючі значні розбіж-
ності, вся система надання захисту старості 
в Німеччині характеризується як «система 
трьох рівнів». Модель пенсійної системи, що 
склалася в Німеччині, є характерною і для 
Австрії, Італії, Франції і більшості країн Захід-
ної Європи. У цілому система захисту старо-
сті в Німеччині характеризується співіснуван-
ням низки різних окремих систем. Наразі ці 
окремі системи значно відрізняються одна 
від одної, наприклад, колом застрахованих 
осіб, за принципами фінансування і надання 
послуг і допомоги, за організаційними струк-
турами, а також за рівнем захисту, до якого 
прагнуть ці структури. 

Модель пенсійної системи в США ґрунту-
ється переважно на особистому пенсійному 
страхуванні населення. Зростання пенсійних 
активів у США в 80–90-ті роки відбувалося 
винятково швидкими темпами. Усього за 
16 років (1980–1996) їх обсяг збільшився в 
шість разів навіть з урахуванням інфляції. 
Темпи зростання пенсійних активів у чотири 
рази перевищують темпи зростання ВНП 
США. Це зростання відбувається насампе-
ред за рахунок розширення накопичувальних 
пенсійних систем. У пенсійному забезпеченні 
американців починаючи з 80-х років центр ваги 
зміщується від державної розподільної сис-
теми до накопичувальних схем, реалізованих 
переважно в приватному секторі, оскільки вони 
розвиваються випереджаючими темпами.

Модель, яка функціонує в Японії, характерна 
також для Австралії і країн Північної Європи. 
У ній домінує державне соціальне забезпе-
чення, фінансується з бюджету. Інші інститути 
соціального захисту хоча і досить розвинені, 
проте виконують функції додаткових систем. 
Остання пенсійна реформа була проведена в 
Японії в 1985 р. Вона торкнулася тільки осіб, 
які народилися після 2 квітня 1926 р. Її голо-
вним підсумком стало введення базових пен-
сій. Сьогодні пенсійна система Японії має два 
основні рівні. Перший рівень становлять базові 
пенсії, другий – державні і професійні. 

Найбільш успішним, на думку експертів, є 
реформування пенсійної системи в Мексиці. 
Проте варто враховувати, що воно проходило 
на тлі загального економічного пожвавлення 
і поліпшення демографічної ситуації. У Мек-
сиці пенсійні резерви повністю (на 100%) 
акумулюються та інвестуються відповідно до 
накопичувального принципу. Індивідуальні 
рахунки ведуться приватними управляючими 
компаніями. У відношенні дозволених об’єктів 
інвестування мексиканське законодавство 
може бути охарактеризоване як досить кон-
сервативне. Дозволеними є тільки такі активи, 
як: національні державні та корпоративні облі-
гації, а також іноземна валюта (євро, долар 
США, єна). Мексиканці мають право вибору 
керуючої компанії, однак головна суттєва 
відмінність мексиканської системи полягає в 
тому, що в країні за тих громадян, які не захо-
тіли вибрати керуючу компанію самостійно, 
це робить держава. І при цьому кошти пере-
даються під управління все тим самим при-
ватним керуючим компаніям, а не будь-яким 
державним структурам. Якщо ж громадянин 
вирішить перевести свої кошти в будь-яку 
іншу керуючу компанію, то він може без усіля-
ких труднощів і перешкод із боку влади ініцію-
вати подібний переказ коштів.

Польська пенсійна реформа також має свої 
особливості. Спостерігаються істотні зміни у 
формулі обчислення пенсії для солідарної сис-
теми. Пенсійні виплати із солідарної системи 
тепер встановлюються на основі залишків 
коштів на умовному рахунку, який складається 
із внесків до солідарної системи, які перево-
дяться за кожного учасника. Після виходу на 
пенсію залишок на умовному рахунку перетво-
рюється на довічну виплату шляхом ділення 
залишку коштів на середній показник очіку-
ваної тривалості життя для чоловіків і жінок 
відповідного віку. Так було задумано переду-
сім для того, щоб безпосередньо пов’язати 
між собою пенсійні внески та виплати. Впро-
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ваджується загальнообов’язкова накопичу-
вальна система. Від учасників вимагається 
внести 7,3% їх заробітку в приватний пенсій-
ний фонд, який вони самостійно обирають. 
Ці внески потім інвестуються, а накопичений 
залишок коштів на рахунку перетворюється 
при виході на пенсію в довічну ренту (щомі-
сячні виплати). На відміну від солідарної сис-
теми ці рахунки реальні.

У більшості країн зростання пенсійних 
виплат, старіння населення зумовили пере-
гляд існуючої солідарної системи підтримки 
літнього населення і визначення основних 
напрямів реформування системи державного 
пенсійного забезпечення.

У багатьох країнах стали розглядати сис-
тему приватного пенсійного забезпечення 
як форму, яка інтегрована в систему пенсій-
ного страхування. Наприклад, Велика Брита-
нія прийняла дворівневу систему пенсійних 
виплат. Перший рівень забезпечує рівний 
для всіх мінімальний дохід, який розподіля-
ється між усіма пенсіонерами, у той час як 
інший рівень являє собою пенсійне забезпе-
чення, прямо пов’язане із заробітками. При-
ватні роботодавці можуть вибирати, чи брати 
участь у другому рівні державного соціального 
захисту і залучати своїх працівників до окре-
мої пенсійній програмі, яка повинна забезпе-
чити еквівалентний рівень доходів майбутніх 
пенсіонерів в старості. За оцінками експертів, 
учасниками приватних пенсійних програм у 
Великій Британії є близько 50% робочої сили, 
а сама програма зменшила державні соці-
альні зобов’язання Великої Британії більш 
ніж на 30%. Сумарні виплати пенсіонерам 
коливаються від 34% (Велика Британія) до 
79% (Нідерланди) від суми доходу працівника 
перед виходом на пенсію (табл. 1).

Для фізичних осіб мотивацією участі в НПФ 
є отримання додаткових гарантій матеріаль-
ного забезпечення після виходу на пенсію. 
Працівник, який самостійно робить внески в 
НПФ або на користь якої роботодавець відра-
ховує внески, отримує додаткові до держав-

ної пенсії виплати у вигляді довічної пенсії, 
пенсії на визначений строк або одноразової 
виплати, що забезпечує гідний рівень життя 
майбутнім пенсіонерам.

Участь у недержавній пенсійній програмі 
сприяє зростанню і зміцненню іміджу робото-
давця. Створюючи для працівників додатко-
вий соціальний захист через установу НПФ, 
підприємство піклується про своїх працівни-
ків не тільки сьогодні, але й на перспективу. 
Для керівника підприємства створюється 
механізм проведення більш гнучкої кадрової 
політики. Сплачуючи внески в НПФ, робо-
тодавець може застосувати прогресивну 
шкалу відрахувань відносно суми заробітної 
плати залежно від віку працівників та їх стажу 
роботи на цьому підприємстві з установлен-
ням однакового відсотка відрахувань пенсій-
них внесків для кожної визначеної групи пра-
цівників. 

Після прийняття Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 
9 липня 2003 р. послуги у сфері недержав-
ного пенсійного забезпечення надаються пен-
сійними фондами, створеними відповідно до 
норм цього Закону, і пенсійними фондами, 
які створені на початку 90-х років і наразі 
знаходяться на стадії реорганізації. Система 
недержавного пенсійного забезпечення ста-
новить третій рівень пенсійної системи. Її 
розбудова здійснюється починаючи з 2004 р. 
після набуття чинності Законом України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення». Основу 
такої системи становлять недержавні пенсійні 
фонди. Основною метою інвестування пенсій-
них активів є отримання учасниками недер-
жавного пенсійного забезпечення додаткових 
до загальнообов'язкового державного пенсій-
ного страхування пенсійних виплат разом із 
забезпеченням дохідності пенсійних активів 
вище рівня інфляції та залучення довгостро-
кових інвестиційних ресурсів, необхідних для 
модернізації економіки. 

У 2015 р. в Державному реєстрі фінансових 
установ містилася інформація про 76 недер-

Таблиця 1
Пенсійні виплати по країнах

Країна Державна пенсія, % Приватна пенсія, % Сумарні, %
Австралія 25 33 58
Данія 28 34 62
Нідерланди 35 35 70
Швеція 35 10 45
Швейцарія 30 30 60
Велика Британія 17 17 34
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жавних пенсійних фондів та 23 адміністратори 
НПФ (у 2014 р. у Державному реєстрі налічу-
валось 81 НПФ та 27 адміністраторів). Згідно з 
даними Державного реєстру фінансових уста-
нов, недержавні пенсійні фонди зареєстро-
вано у дев’яти регіонах України. Найбільша 
кількість НПФ зосереджена у Києві – 57, або 
75,0% від загальної кількості зареєстрованих 
НПФ. Аналіз діяльності ринку недержавного 
пенсійного забезпечення проведено на під-
ставі звітних даних у 2015 р.

Основні показники діяльності НПФ, згідно 
зі звітними даними, та темпи їх приросту наве-
дені в табл. 2.

У 2015 р. адміністраторами недержав-
них пенсійних фондів укладено 55,7 тис. шт. 
пенсійних контрактів, що менше на 9,1% 
(5,6 тис. шт.) порівняно з 2014 р. Структура 
пенсійних контрактів у 2015 р.:

– із вкладниками – фізичними особами – 
47,8 тис. шт.;

– із вкладниками – фізичними особами – 
підприємцями – 0,1 тис. шт.;

– із вкладниками – юридичними особами – 
7,8 тис. шт.

Зменшення кількості пенсійних контрактів 
пов'язане насамперед зі зменшенням пенсій-
них контрактів з юридичними особами. Так:

– порівняно з 2014 р. зменшення кількості 
контрактів з юридичними особами у 2015 р. 
становило 39,5% (5,1 тис. шт.), зменшення 
кількості контрактів із фізичними особами ста-
новило 1,0% (0,5 тис. шт.);

– порівняно з 2013 р. зменшення кількості 
контрактів з юридичними особами в 2015 р. 
становило 41,3% (5,5 тис. шт.), зменшення 
кількості контрактів із фізичними особами – 
0,4% (0,2 тис. шт.).

Пенсійні контракти станом на 2015 р. укла-
дено з 49,5 тис. вкладників, з яких:

– юридичні особи – 2,3 тис., або 4,6% від 
загальної кількості вкладників; 

– фізичні особи – 47,2 тис., або 95,4%.
Кількість вкладників у 2015 р. зменшилась 

порівняно з 2014 р. на 1,2% (0,6 тис. вклад-
ників).

У 2014 р. кількість вкладників становить 
50,1 тис., з яких юридичні особи – 2,4 тис., 
фізичні особи – 47,7 тис. 

У 2013 р. – 49,1 тис. вкладників, з яких юри-
дичні особи – 2,4 тис., фізичні особи – 46,7 тис.

Зменшення кількості вкладників за період 
з 2014 по 2015 р. відбулося за рахунок змен-
шення кількості вкладників – фізичних осіб на 
1,0% та юридичних осіб – на 4,2%. У 2015 р. 
загальна кількість учасників НПФ становила 

Таблиця 2
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. Темпи приросту, %
2014/2013 2015/2014

Кількість укладених пенсійних 
контрактів, тис. шт. 61,4 61,3 55,7 -0,2% -9,1%

Загальна кількість учасників 
НПФ, тис. осіб 587,4 849,6 833,6 44,6% -1,9%

Загальна вартість активів НПФ, 
млн. грн. 1735,4 2262,9 2 352,7 30,4% 4,0%

Пенсійні внески, всього, млн. грн. 1370,5 1655,8 1 813,1 20,8% 9,5%
у тому числі:
- від фізичних осіб 60,7 112,9 72,9 86,0% -35,4%
- від фізичних осіб – підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0%
- від юридичних осіб 1309,6 1542,3 1 739,7 17,8% 12,8%
Пенсійні виплати, млн. грн. 260,8 317,6 467,4 21,8% 47,2%
Кількість учасників, що 
отримали/ отримують пенсійні 
виплати, тис. осіб

67,4 69,3 78,1 2,8% 12,7%

Сума інвестиційного доходу,  
млн. грн. 760,5 1083,8 1 184,9 42,5% 9,3%

Прибуток від інвестування 
активів недержавного пенсійного 
фонду, млн. грн.

646,3 939,7 1 002,1 45,4% 6,6%

Сума витрат,  
що відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів, млн. грн.

114,2 144,1 182,8 26,2% 26,9%
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833,6 тис. осіб (у 2014 р. – 849,6 тис.). У 2015 р. 
переважну більшість учасників НПФ становили 
особи віком від 25 до 50 років, а саме 63,7%, 
та особи вікової групи від 50 до 60 років, що 
становили 25,6%. Частка учасників НПФ віко-
вої групи старше 60 років становила 6,9%, до 
25 років – 3,8%. Пенсійні виплати (одноразові 
та на визначений строк) у 2015 р. становили 
467,4 млн. грн., що на 47,2% більше порівняно 
з аналогічним періодом 2014 р., при цьому 
одноразові виплати зросли на 43,3%, пенсійні 
виплати на визначений строк – на 95,7%.

Сукупно недержавними пенсійними фон-
дами у 2015 р. було здійснено пенсійних 
виплат (одноразових та на визначений строк) 
78,1 тис. учасників, тобто 9,4% від загальної 
кількості учасників отримали пенсійні виплати. 
Середній розмір одноразової пенсійної 
виплати на одного учасника НПФ, який отри-
мав/отримує пенсійну виплату одноразово, 
у І кварталі 2015 р. становив 25,4 тис. грн.  
(у І кварталі 2014 р. – 14,1 тис. грн., у І кварталі 
2013 р. – 6,5 тис. грн.) та середній розмір пен-
сійної виплати на визначений строк на одного 
учасника НПФ, який отримав/отримує пен-
сійну виплату на визначений строк, становив 
3,1 тис. грн. (у І кварталі 2014 р. – 3,0 тис. грн., 
у І кварталі 2013 р. – 2,6 тис. грн.). Одним із 
основних якісних показників, які характеризу-
ють систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески. 

Сума пенсійних внесків у 2015 р. стано-
вить 1 813,1 млн. грн., збільшившись про-
тягом 12 місяців на 9,5% (157,3 млн. грн.). 
Порівняно з 2013 р. сума пенсійних внесків у 
2014 р. збільшилась на 20,8% (285,3 млн. грн.). 
У загальній сумі пенсійних внесків у 2015 р. 
основну частину, або 96,0%, становлять пен-
сійні внески від юридичних осіб, на яких при-
падає 1 739,7 млн. грн. На збільшення суми 
пенсійних внесків вплинуло:

– у 2015 р. – збільшення суми пенсій-
них внесків від юридичних осіб на 12,8% 
(197,4 млн. грн.); 

– у 2014 р. – збільшення суми пенсійних вне-
сків від фізичних осіб на 85,7% (52,2 млн. грн.) 
та збільшення суми пенсійних внесків від юри-
дичних осіб на 17,8% (232,7 млн. грн.).

Загальна вартість активів, сформованих 
недержавними пенсійними фондами, у 2015 р. 
становила 2 352,7 млн. грн., що на 4,0%, або 
на 89,8 млн. грн. більше порівняно з анало-
гічним періодом 2014 р. та на 30,4%, або на 
527,5 млн. грн. більше порівняно з аналогіч-
ним періодом 2013 р.

Для НПФ властиво формувати портфель, 
до якого входять об’єкти інвестування з міні-

мальним ступенем ризику, тому особливого 
значення набуває вибір інвестиційних інстру-
ментів, використовуючи які НПФ зможуть 
забезпечити захист грошових коштів насе-
лення від інфляційних процесів і при цьому – 
отримувати визначений приріст капіталу. 

У 2015 р. переважними напрямами інвес-
тування пенсійних активів стали депозити в 
банках (40,5% інвестованих активів), обліга-
ції підприємств, емітентами яких є резиденти 
України (23,8%), цінні папери, дохід за якими 
гарантовано Кабінетом Міністрів України 
(16,4%), акції українських емітентів (10,0%). 
Метою інвестування пенсійних активів є 
насамперед збереження пенсійних заоща-
джень громадян, тому стратегія інвестування 
недержавних пенсійних фондів є більш кон-
сервативною, ніж у інших фінансових установ.

Загальний дохід, отриманий від інвесту-
вання пенсійних активів, у 2015 р. становив 
1 184,9 млн. грн., збільшившись порівняно 
з 2014 р. на 101,1 млн. грн., або на 9,3%. 
Витрати, що відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів, у 2015 р. зросли на 26,9% 
порівняно з аналогічним періодом 2014 р. і в 
цілому за час існування пенсійних фондів ста-
новлять 182,8 млн. грн., або 7,8% від загаль-
ної вартості активів НПФ. Основна частина 
витрат, що відшкодовуються за рахунок пен-
сійних активів, у 2015 р. припадає на оплату 
послуг з управління активами недержавних 
пенсійних фондів – 66,7% від загальної суми 
витрат. Витрати на оплату послуг з адміністру-
вання пенсійного фонду становили 24,7% від 
загальної суми витрат, що відшкодовуються 
за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг 
зберігача, який здійснює відповідальне збе-
рігання активів пенсійного фонду – 5,2% від 
загальної суми витрат. 

Висновки з цього дослідження. Розгля-
нувши статистичні дані, ми бачимо, що існує 
ціла низка проблем у розвитку недержавних 
пенсійних фондів.

Для створення ефективної та надійної сис-
теми недержавного пенсійного забезпечення 
необхідно провести низку заходів на держав-
ному рівні: 

– розширити напрями інвестування пен-
сійних активів;

– уніфікувати порядок оцінки пенсійних 
активів та визначення розміру пенсійних нако-
пичень;

– запровадити міжнародні стандарти 
інвестиційної діяльності та звітності для 
суб'єктів системи накопичувального пенсій-
ного забезпечення; реалізувати додаткові 
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заходи у сфері захисту коштів учасників сис-
теми накопичувального пенсійного забезпе-
чення від знецінення та інших ризиків.

Отже, становлення системи недержавного 
пенсійного страхування в Україні відбувається 
під впливом багатьох факторів, які стриму-
ють її розвиток. Незважаючи на це, система 
недержавного пенсійного страхування має 
великі перспективи. За оцінками експертів, 
населення України володіє значним інвести-
ційним потенціалом. Тобто йдеться про ство-
рення конкурентоспроможного фінансового 
сектора, який може мобілізувати та надавати 
економіці України через систему НПФ значні 
інвестиційні ресурси. Цей стрімкий розвиток 
дещо загальмувала економічна криза, але 

найбільш суттєво вона вплинула не на вар-
тість активів пенсійних фондів, як можна було 
очікувати, а на настрої учасників і вкладників. 

Таким чином, найефективніший та швид-
кий спосіб нормалізувати ситуацію на ринку 
НПФ – реалізувати накопичувальний рівень 
через недержавні фонди. Тим більше що уряд 
і державні органи, наприклад Мінпраці та 
Пенсійний фонд, підтримують цю ідею. Такий 
захід дасть змогу сформувати клас сильних 
внутрішніх інституційних інвесторів. Без цього 
всі дії будуть носити половинчастий характер 
і не сприятимуть поліпшенню ситуації. Більше 
того, країна постійно буде залежати від іно-
земних інвестицій замість того, щоб скориста-
тися внутрішніми інвестиційними ресурсами. 
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Статтю присвячено актуальним питанням оцінки фінансових ресурсів страховика як одного з важливих 
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Статья посвящена актуальным вопросам управления финансовыми ресурсами страховщика как одного 
из важных направлений страхового менеджмента. Усиливается внимание к этому вопросу в связи с ростом 
угроз финансовому рынку, вызванных девальвацией национальной валюты, военными действиями в зоне 
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The article is devoted to the actual questions of the management of financial resources of the insurer as one 
of important directions of insurance management. More attention is paid to this point because of the growth of the 
threats of financial market, caused by the devaluation of the national currency, by military actions in the ATO area 
and by the range of other factors.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Надаючи фінансову послугу, вітчиз-
няні страхові компанії є активними тримачами 
фінансових ресурсів поряд із банківськими 
установами. Проте в умовах посилення вну-
трішніх та зовнішніх загроз у національній еко-
номіці, які безпосередньо стосуються роботи 
страховиків, посилюється увага до нових під-
ходів до управління страховою компанією, 
серед яких важливе місце займають фінан-
сові ресурси.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Основні аспекти визначення даної 
проблематики знайшли своє відображення 
у працях як зарубіжних, так і вітчизняних 
авторів, серед яких: В. Базилевич, В. Бара-
нова, Н. Внукова, О. Вовчак, О. Гаманкова, 
О. Заруба, Н. Костіна, В. Малько, М. Мних, 
С. Науменков, Л. Орланюк-Малицька, С. Оса-
дець, Р. Пікус, О. Рабий, Т. Ротова, Н. Супрун, 
О. Туманова, К. Турбіна, В. Фурман, Л. Шірі-
нян, А. Шолойко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Задля ефективного 
прийняття рішень сучасний стан страхового 
менеджменту страховика ставить нові вимоги 
перед керівництвом та керівниками вищої та 
середньої ланки, насамперед щодо оцінки та 
впровадження нових підходів до управління 
фінансовими ресурсами страховика.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є оцінка та 
обґрунтування фінансових ресурсів страхо-
вої компанії як ключового елементу страхо-
вого менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах загострення політичної 
кризи, анексії Криму, проведення військових 
дій та загострення низки інших економічних 
проблем посилюється увага до проведення 
ефективного страхового менеджменту, який 
би відповідав усім усталеним змінам, пере-
дусім це стосується фінансових ресурсів 
страховика.

© Борисюк О.В.
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Всі кошти страхової організації, що беруть 
участь у кругообігу капіталу, поділяються на 
власні і залучені. Ці кошти є фінансовими 
ресурсами страховика, тобто грошовими 
доходами і надходженнями, що знаходяться 
в його розпорядженні з метою здійснення 
операцій прямого страхування і перестра-
хування, із моменту укладання відповідного 
договору до здійснення зобов’язань у вигляді 
виплат страхових сум і відшкодувань, а також 
для здійснення інших витрат, які забезпечують 
процес страхування, економічного стимулю-
вання співробітників, витрат, спрямованих на 
вдосконалення, підвищення якості наданих 
страхових послуг [5, с. 120].

До власних коштів належить статутний 
капітал страховика. Розглянемо основні зміни 
стосовно його регулювання й обсягу протягом 
останнього часу.

Так, період 1990–1993 років характеризу-
вався бурхливим зростанням кількості стра-
хових компаній за невпорядкованого зако-
нодавства, у тому числі визначеного розміру 
статутного капіталу.

Після виходу у травні 1993 р. Декрету Кабі-
нету Міністрів України «Про страхування» та 
створення восени 1993 р. Комітету у спра-
вах нагляду за страховою діяльністю почався 
новий етап розвитку страхового ринку України.

Починаючи з 1993 р. величина статутного 
капіталу страховика була визначена у розмірі 

5000 дол. США. Саме ця норма продемон-
струвала свою неефективність і була ліквідо-
вана з ухваленням Закону України «Про стра-
хування» (березень 1996 р.). 

Тому важливим кроком для звільнення 
страхового ринку від фірм, які дискредиту-
ють страхову діяльність, стало підняття суми 
статутного фонду до рівня 100 тис. ЕКЮ 
для страховиків з вітчизняним капіталом і 
500 тис. ЕКЮ –для страховиків з іноземним 
капіталом (частка іноземного капіталу не 
могла перевищувати 49%) та зобов’язання 
внести 60% його грошима. Закон передба-
чав обов’язкову перереєстрацію страховиків. 
Такі умови стали далеко не всім страховикам 
під силу, і кількість страхових компаній різко 
скоротилася [6, с. 24].

Довгий час існувала норма стосовно міні-
мального розміру статутного капіталу, яка була 
прийнята в 2001 р. новою редакцією Закону 
«Про страхування в Україні», відповідно до 
якого статутний фонд для страховиків, які 
займаються загальними видами страхування, 
склав 1 млн. євро в 2004 р. Для страховиків, 
що займаються страхуванням життя, дорівню-
вав 1,5 млн. євро.

Останні зміни стосовно збільшення розміру 
статутного капіталу страховиків, що займа-
ються страхуванням життя до 10 млн. євро, 
були прийняті 17 травня 2013 р. у зв’язку з 
вимогами СОТ, відповідно до набуття чинності 

 
Умови формування статутного капіталу страховика 

Статутний фонд страховика 
повинен бути сплачений виключно 

в грошовій формі (внесення 
державними цінними паперами не 

більше 25% загального розміру 
статутного фонду) 

Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків 
України не може перевищувати 30% його власного статутного фонду, у тому 

числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може 
перевищувати 10%. (Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює 
види страхування, інші ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків 

до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя) 

Забороняється використовувати для 
формування статутного фонду векселі, 
кошти страхових резервів, бюджетні 

кошти, а також кошти, одержані в 
кредит, позику та під заставу, і 
вносити нематеріальні активи 

Рис. 1. Особливості формування статутного фонду страховика
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Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про страхування».

Для прикладу, в ЄС мінімальний роз-
мір статутного капіталу компаній зі страху-
вання життя складає 3,2 млн. євро. В Япо-
нії мінімальний статутний капітал страхової 
компанії складає 7,69 млн. дол. США, у Пів-
денній Кореї – 18,75 млн. дол. США, а в Китаї – 
60,4 млн. дол. США [4, с. 7].

Розглянемо особливості управління ста-
тутним капіталом вітчизняного страховика 
(рис. 1).

На нашу думку, саме остання зміна сто-
совно підвищення розміру статутного капіталу 
страховиків, що займаються страхуванням 
життя до 10 млн. євро, призвела до капіталі-
зації страховиків. Підтвердженням цього є те, 
ринок страхових послуг протягом останніх років 
залишається найбільш капіталізованим серед 
інших небанківських фінансових ринків. 

Загальна кількість страхових компаній ста-
ном на 30.06.2015 р. становила 374, у тому 
числі страхових компаній life – 52 компанії, 
страхових компаній non-life – 322 компанії, 
(станом на 30.06.2014 р. – 400 компаній, у тому 
числі страхових компаній life – 58 компаній, 
страхових компаній non-life – 
342 компанії). Кількість страхо-
вих компаній мала тенденцію 
до зменшення. Так, за І півріччя 
2015 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. кількість компа-
ній зменшилася на 26 [2]. Дина-
міку кількості страхових компа-
ній показано в таблиці 1.

Крім того, важливим напря-
мом управління фінансовими 
ресурсами страховика є форму-
вання і розміщення страхових 
резервів та управління ними.

Розміщення страхових резер-
вів здійснюється згідно зі ст. 31 
Закону України «Про страху-
вання», де визначено перелік 
активів за відповідними катего-
ріями.

Динаміку активів та обсягів страхових 
резервів страховиків за 2012–2014 рр. та ста-
ном на 30.06.2015 р. зображено на рис. 2.

Станом на 30.06.2015 р. обсяг активів, 
дозволених для представлення коштів стра-
хових резервів, становив 37 460,9 млн. грн., 
які в розмірі 16 606,5 млн. грн. використано 
з метою представлення коштів страхових 
резервів. На зменшення загальних активів 
страховиків (-3,9%) при збільшенні стра-
хових резервів (+17,7%) та активів, визна-
чених законодавством для представлення 
коштів страхових резервів (+2,5%), впли-
нули такі чинники: втрата активів пов’язана 
з анексією Автономної Республіки Крим, 
ведення бойових дій на сході України та 
проведення переоцінки активів за справед-
ливою вартістю [2].

Разом із тим безумовними лідерами на 
європейському ринку страхування життя по 
кількості зібраних страхових премій серед 
країн Європейського Союзу є Великобрита-
нія (27%), Франція (19,6%), Італія (11,9%) та 
Німеччина (11,8%) [4, с. 8].

На рис. 3 відображена структура загаль-
них активів, дозволених для представлення 

Таблиця 1
Кількість страхових компаній станом на 30.06.2014 р. та станом на 30.06.2015 р.
Кількість страхових 

компаній
Станом на Станом на Станом на Станом на
31.12.2013 31.12.2014 30.06.2014 30.06.2015

Загальна кількість 407 382 400 374
у т.ч. СК non-life 345 325 342 322
у т. ч. СК life 62 57 58 52

Джерело: дані Нацкомфінпослуг

 

Рис. 2. Динаміка активів та обсягів  
страхових резервів страховиків за 2012–2014 рр.  

та станом на 30.06.2015 р. (млн. грн.)
Джерело: дані Нацкомфінпослуг
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коштів страхових резервів (ст. 31 Закону Укра-
їни «Про страхування»).

Станом на 01.01.2015 р. обсяг активів, 
дозволених для представлення коштів стра-
хових резервів, становив 40 530,1 млн. грн. 
(на 2 616,1 млн. грн. більше, ніж на відповідну 
дату 2013 р.). Найбільші темпи приросту спо-
стерігались за статтею «акції», «банківські 
вклади», «облігації». Частка високоліквідних 
активів (грошові кошти на поточних рахун-
ках, депозити та цінні папери, що емітуються 
державою) страхових компаній станом на 
01.01.15 р. складала 37,5% обсягу активів [2].

Як бачимо, значну частку в структурі акти-
вів вітчизняних страхових компаній займають 
цінні папери, при чому, як свідчать статистичні 
дані, це акції вітчизняних страхових компаній.

Стосовно розміщення страхових резервів, 
то українським страховикам варто використо-
вувати закордонний досвід, а саме – досвід 
страхових компаній країн ЄС, які пережили 
кризу найкраще. В основу їх інвестиційної полі-
тики був покладений консервативний підхід – 
розміщення страхових резервів у грошових 
коштах і високоліквідних фінансових активах. 
Українські ж страховики в докризовому пері-
оді діяли з точністю до навпаки – розміщували 
кошти у високоризикових фінансових активах. 
В управлінні грошовими коштами українським 
страховикам варто перейти від моделі, коли 
кошти розміщуються лише на банківських 
депозитах і поточних рахунках, до більш 

диференційованої моделі, коли 
кошти розміщуються на поточ-
них, депозитних рахунках банків 
і в короткострокових державних 
цінних паперах [4, с. 9].

Основними принципами роз-
міщення страхових резервів у 
світі є надійність та прибутко-
вість. Надійність означає, що 
вкладення здійснюються у ста-
більні підприємства. Прибут-
ковість забезпечує поточні гро-
шові потоки.

Важливе місце серед шля-
хів збільшення власного капі-
талу страховика є ефектив-
ність управління інвестиційною 
діяльністю, оскільки фінан-
сові ресурси, що акумулю-
ються страховими компаніями 
у вигляді страхових резервів, є 
значним джерелом інвестицій 
[3, с. 16].

Для українського страхового 
ринку характерною є ситуація, коли страхові 
компанії займаються переважно страховою 
діяльністю та значно менше – інвестиційною, на 
це впливає низка стримуючих факторів [1, с. 70]:

1) внутрішні: низький рівень страхових 
виплат, низька капіталізація страхового ринку, 
відсутність фахівців з інвестицій;

2) зовнішні: економічні (низький рівень еко-
номічного розвитку в країні та низький рівень 
економічного життя населення), політичні 
(політична нестабільність, корупція держав-
них органів влади), законодавчі (недосконале 
нормативно-правове забезпечення та подат-
кове законодавство, відсутність прозорості та 
відкритості фінансової та статистичної звіт-
ності), ринкові (нерозвиненість фондового 
ринку, відсутність довгострокових фінансо-
вих інструментів, високі ризики інвестицій і 
їх низька дохідність), культурні (недовіра до 
страхової компанії, низький рівень страхової 
культури).

Із метою нівелювання зазначених стриму-
ючих факторів, а також із метою підвищення 
якості страхових послуг та підвищення інвес-
тиційного потенціалу страховиків необхідним 
є реалізація таких нормативно-правових, 
організаційно-методичних та інформаційних 
заходів [1, с. 70]:

1) адаптація українського страхового ринку 
до світових вимог фінансового регулювання 
та нагляду, активна співпраця з європей-
ськими та міжнародними організаціями;

Рис. 3. Структура активів, дозволених для представлення 
коштів страхових резервів (ст. 31 Закону України  

«Про страхування») станом на 30.06.2015 р. (млн. грн.)
Джерело: дані Нацкомфінпослуг

 



511

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

2) створення правових умов для повноцін-
ного впровадження інвестиційного та пенсій-
ного страхування;

3) впровадження міжнародних стандартів 
ведення бухгалтерського обліку й аналітики 
діяльності страхових компаній;

4) створення єдиної саморегулюючої орга-
нізації, членами якої повинні бути всі страхові 
компанії, для захисту прав споживачів страхо-
вих послуг, забезпечення добросовісної кон-
куренції на ринку;

5) створення централізованої бази даних 
про шахрайство на страховому ринку, доступ 
до якої матимуть усі страховики;

6) забезпечення формування інвестицій-
них інструментів для розміщення довгостро-
кових страхових резервів за допомогою дер-
жавних гарантій;

7) удосконалення моніторингу діяльності 
страховиків і посилення контролю дотримання 
страховиками вимог щодо забезпечення пла-
тоспроможності, фінансової стійкості, розміру 
чистих активів, статутного капіталу та осіб, що 
мають значну частку капіталу страховиків;

8) розробка нормативної бази, що умож-
ливлює співпрацю страхових компаній та КУА 
у сфері управління активами страхових ком-
паній;

9) розробка та реалізація заохочення для 
страховиків, що добровільно дотримуються у 
своїй діяльності стандартів прозорості та під-
вищених вимог до платоспроможності й впро-
вадження міжнародних стандартів фінансової 
звітності;

10) запровадження стимулюючої податко-
вої політики для розвитку особистого страху-
вання, довгострокового страхування життя, 
зокрема інвестиційного, участі страховиків 
у системі недержавного пенсійного забезпе-
чення, обов’язкового медичного страхування 
шляхом використання частки внесків із цих 
видів страхування на валові витрати юридич-
них осіб і вдосконалення оподаткування дохо-
дів фізичних осіб.

Реалізація наведених рекомендацій має 
зберегти та в середньостроковій перспективі 
зміцнити фінансовий потенціал страхового 
ринку України, що, своєю чергою, створить 
сприятливе підґрунтя для активізації інвести-
ційної активності страхових компаній у період 
посткризового відновлення.

Таким чином, держава повинна спрямо-
вувати зусилля на розвиток страхової сфери 
та розширення інвестиційної діяльності стра-
ховика, що дасть змогу збільшити силу дії 
механізму стабілізації економіки страховими 

компаніями в періоди економічної нестабіль-
ності. А впровадження запропонованих захо-
дів щодо активізації інвестиційної діяльності 
страхових компаній у сучасну практику госпо-
дарювання дасть змогу поліпшити їх фінансо-
вий стан, забезпечити фінансову безпеку та 
розвиток [5, с. 121].

Для прикладу, усі види капіталів європей-
ських страхових організацій можна розділити 
на три групи з точки зору їх ліквідності [4, с. 11]:

– земельна власність, іпотека, позики під 
поліси та під заставу – цінності, що складно 
реалізувати;

– цінні папери, ломбардні вимоги, век-
селі – цінності, які легко реалізувати;

– касова готівка та вклади на поточних 
рахунках – цінності, що мають вищу ступінь 
ліквідності.

Натомість традиційно вітчизняні страхові 
компанії інвестують кошти в банківські вклади, 
бо їх інвестиційна привабливість зумовлена 
досить високою ліквідністю і гарантованою 
дохідністю. Інвестуючи кошти в депозити, 
страхова компанія не залучає для цього про-
фесійних посередників, не витрачає багато 
часу (умови депозитного договору є стандарт-
ними), а головне – банк є вигідним партнером 
на фінансовому ринку, завдяки якому пропо-
нуються страхові послуги, зокрема страху-
вання кредитних ризиків.

Своєю чергою, банк, в якому розміщуються 
кошти страхових резервів, повинен мати кре-
дитний рейтинг, що відповідає інвестицій-
ному рівню за національною шкалою. Але цієї 
вимоги страхові компанії не завжди дотриму-
ються, зважаючи на те, що лише окремі банки 
мають такий рейтинг [6].

Важливою тенденцією, характерною для 
більшості промислово розвинених країн і 
сприяючою підвищенню економічної зна-
чущості страхового сектора, є зростаючий 
рівень диверсифікація діяльності страховиків. 
Компанії розширюють діапазон своїх операцій 
по таким важливим напрямам [4, с. 12]: 

1) Розвиток основного продуктового ряду 
шляхом пропонування клієнтам нових об'єктів 
страхування, підвищення привабливості умов 
страхових полісів. Так, компанії страхування 
життя останніми роками активно розвивають 
різні варіанти накопичувального страхування 
життя, що передбачають максимально гнуч-
кий і зручний для клієнтів графік внесення 
страхових внесків, порядок виплати доходів 
(постійний, змінний), інструменти розміщення 
внесків конкретного клієнта (акції, облігації, 
інвестиційні паї і т. д.). Тим самим фінансові 
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умови і можливості інвестування засобів, які 
компанії зі страхування життя пропонують 
населенню, практично нічим не відрізняються 
від умов їх основних конкурентів – банків та 
інститутів спільного інвестування.

2) Освоєння суміжних, близьких до стра-
хових продуктів, видів операцій. Особливо це 
стосується компаній зі страхування життя, які 
в даний час у всіх провідних країнах швидко 
нарощують об'єми продажів індивідуальних і 
групових ануїтетів із постійним і змінним дохо-
дом, розвивають програми медичного страху-
вання і страхування від нещасних випадків, 
пропонують послуги з формування і управ-
ління пенсійними накопиченнями для приват-
них і корпоративних клієнтів. 

3) Експансія в інші види фінансового біз-
несу. У США і провідних країнах ЄС деякі най-
більш крупні страхові компанії пішли шляхом 
максимальної універсалізації своєї діяльності 
за рахунок придбання непрофільного виду біз-
несу – комерційних та інвестиційних банків (як 
наголошувалося вище, ще активніше розви-
вається протилежна тенденція – поглинання 
банками страхових компаній), фінансових 
компаній, організації інвестиційних і пенсійних 
фондів. Функціональна структура фінансових 
груп, що формуються таким чином, зазвичай 
включає первинний страховий підрозділ, бан-

ківський блок, а також підрозділ, що здійснює 
управління страховими активами і засобами 
різних фондів, які контролюються групами. 
Найбільшими у світі фінансовими конгломе-
ратами, створеними на основі страхових ком-
паній, є: група Allianz, що включає другий за 
величиною банк Німеччини Dresdner Bank, 
ING Group (Нідерланди), Fortis (Бельгія), 
Metlife (США), State Farm (США).

Висновки з цього дослідження. Отже, 
питання управління фінансовими ресурсами є 
досить важливим в сучасних умовах.

Важливе значення при цьому займає 
власний капітал, який необхідно примножу-
вати, але на його величину впливає безліч 
зовнішніх та внутрішніх факторів. Зокрема, 
до зовнішніх можна віднести соціальні, еконо-
мічні, політичні та ін. І саме внутрішні чинники, 
на нашу думку залежать від належної уваги 
з боку фахівців, які відповідають за рівень 
менеджменту в певній страховій компанії. При 
цьому ключову роль у стабільності страхової 
компанії відіграє страховий портфель. Розу-
міння, забезпечення збалансованості стра-
хового портфеля стає особливо актуальним. 
Страховий портфель являє собою основу, на 
якій базується вся діяльність страховика і яка 
визначає фінансову стійкість страхової компа-
нії в цілому.
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У статті розглянуто перестрахування та визначено його роль у формуванні цілісної системи забезпечення 
фінансової стійкості всіх суб’єктів ринку перестрахування та страхових компаній. Проаналізовано загальний 
стан розвитку ринку перестрахування в Україні з виходом його на якісно новий рівень розвитку. Виокремлено 
низку факторів, що гальмують розвиток ринку перестрахування в Україні, та запропоновано ідеї пошуку ефек-
тивних шляхів його вдосконалення.

Ключові слова: перестрахування, перестраховик, перестрахувальник, фінансова стійкість, платоспро-
можність. 

Галущак В.В. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАН-
СОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА

В статье рассмотрено перестрахование и определена его роль в формировании целостной системы обе-
спечения финансовой стабильности всех субъектов рынка перестрахования и страховых компаний. Про-
анализировано состояние общего развития рынка перестрахования в Украине с выходом его на качественно 
новый уровень развития. Выделен ряд факторов, которые тормозят развитие рынка перестрахования в Укра-
ине, и предложены идеи поиска эффективных путей его улучшения.

Ключевые слова: перестрахование, перестраховщик, финансовая устойчивость, платежеспособность.
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The reinsurance and its role in the formation of an integral system of ensuring the financial stability of all subjects 
of the reinsurance market and insurance companies is determined in this article. The general condition of the 
reinsurance market development in Ukraine with its release to a qualitatively new level of development is analyzed 
here. A number of factors that inhibit the development of reinsurance market in Ukraine the article and suggested.
The ideas of finding effective ways of its improvement are suggested in.
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді. На сьогодні страхування належить 
до фінансових інститутів національної еконо-
міки, що розвиваються найдинамічніше, а під 
впливом розвитку ринкових відносин, відпо-
відно, змінюється і характер страхової діяль-
ності, що проявляється в появі нових страхо-
вих продуктів. Саме тому великого значення 
набувають питання захисту суб'єктів господа-
рювання від наявних та потенційних загроз, 
забезпечення його стабільної фінансової, 
операційної та інвестиційної діяльності. Від-
повідно, цьому сприяє формування в Україні 
досконалого, фінансово стійкого страхового 
ринку, а це є важливим показником стра-
ховика по відношенню до виконання своїх 
фінансових зобов’язань за договорами стра-
хування.

Розвиток страхового ринку України дуже 
тісно пов'язаний із процесом перестраху-
вання, який забезпечує створення максималь-
ного портфеля ризиків, його збалансованість, 
додаткові можливості щодо інвестування 
страхових резервів, тому зростаючий попит 
на страхові послуги змушує вітчизняних пере-
страховиків розвивати свою діяльність у кон-
курентному середовищі шляхом підвищення 
якості страхових продуктів, розширення їх 
асортименту, зміцнення власної капітальної 
бази, поліпшення програм перестрахування, 
вдосконалення процедур і методів управ-
ління компанією. Всі ці заходи забезпечують 
досягнення головної мети існування будь-якої 
страхової компанії – своєчасного виконання в 
повному обсязі своїх фінансових зобов’язань 
перед страхувальником щодо сплати страхо-
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вого відшкодування в разі настання події, яка 
передбачена договором страхування.

Процес розвитку національного ринку 
перестрахування безпосередньо залежить 
від розвитку загальної системи страхових від-
носин. Перестрахувальна діяльність у цій сис-
темі відносин за своєю сутністю більш інтер-
національна, ніж будь-який вид діяльності, і є 
одним із найбільш дієвих, багатофункціональ-
них та раціональних інструментів, здатних 
забезпечити стабільну діяльність страхової 
компанії [9, с. 128]. Зважаючи на це, постає 
завдання поєднати інтереси учасників вітчиз-
няного ринку з можливістю отримати надійний 
перестрахувальний захист на світових ринках, 
адже перестрахування дає можливість прово-
дити як розміщення, так і прийняття ризиків у 
своїй країні та за її межами.

Сьогодні має місце тенденція зближення 
страхових та перестрахових ринків різних 
країн світу та уніфікації правил і вимог роботи 
на них. Даний процес дає змогу страховим 
компаніям використовувати можливості не 
тільки національного ринку перестрахування, 
місткості якого в більшості країн недостатньо 
для покриття великих ризиків, а й потенціал 
міжнародних перестраховиків.

Необхідність у перестрахуванні з кожним 
днем зростатиме через охоплення страху-
ванням дедалі більшої кількості великих спе-
цифічних ризиків, а також із виходом його на 
якісно новий рівень розвитку, формування 
цілісної системи забезпечення фінансової 
стійкості всіх суб’єктів ринку перестрахування 
та страхових компаній [11, c. 175].

Питання ефективності функціонування 
перестрахування в Україні як необхідної 
умови забезпечення фінансової стійкості, 
визначається багатьма складовими, зокрема 
обсягом власного та запозиченого капіталу, 
розміром страхових та інших резервів, якістю 
перестрахового захисту та деякими іншими, 
і залишається актуальним, обумовлюючи 
необхідність пошуку інструментів впливу на 
систему складових забезпечення фінансової 
стійкості страховика. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам перестрахування, виходу 
ринку перестрахування в Україні на якісно 
новий рівень, розвитку методологічних засад 
управління фінансовою стійкістю страхо-
вих компаній та дослідженню інструментів 
її забезпечення присвячено праці вітчизня-
них та зарубіжних учених: В. Базилевича [1], 
В. Бігдаша [2], О. Барановського, Д. Бланд, 
Н. Внукової, О. Гаманкової [3], О. Гвозденко, 

О. Заруби [4], М. Мниха, С. Осадця [7], Н. Тка-
ченко [10], Л. Шірінян [11] та ін. Також значний 
внесок у дослідження становлення та розви-
тку перестрахування здійснено О. Козьмен-
ком [6], К. Пфайффером [9] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Враховуючи дослі-
дження науковців та узагальнивши наявні 
напрацювання щодо місця перестрахування 
в забезпеченні фінансової стійкості страхо-
вої компанії, можемо стверджувати, що деякі 
питання не знаходять свого належного висвіт-
лення у вітчизняних наукових й практичних 
виданнях, а наявні публікації мають дещо 
узагальнений характер і не повною мірою 
відображають сутність та глибину проблеми. 
Саме тому дослідження процесів розвитку 
ринку перестрахування як необхідної умови 
забезпечення фінансової стійкості й нормаль-
ної діяльності страховика як із методологічної, 
так і з практичної точок зору вимагають гли-
боких теоретичних досліджень і системного 
аналізу. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розкриття голо-
вних засад, місця і ролі перестрахування в 
забезпеченні фінансової стійкості страховика, 
а також визначення головних факторів, що 
гальмують розвиток ринку перестрахування в 
Україні та пошук ефективних шляхів його вдо-
сконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах сучасної трансформації 
світової фінансової системи страхування 
залишається стратегічним видом економічної 
діяльності. Так, у більшості розвинутих країн 
страховий ринок є другим за розмірами акти-
вів після ринку банківських послуг та одним 
із найбільших сегментів ринку фінансових 
послуг за обсягом інвестиційної діяльності. 
Саме страхові операції дають можливість аку-
мулювати та ефективно розподіляти фінан-
сові ресурси, необхідні для відшкодування 
понесених страхувальниками збитків. 

Варто зазначити, що при здійсненні опера-
ційної діяльності більшість страхових компа-
ній не мають можливості створити збалансо-
ваний портфель ризиків. Саме тому з метою 
вирівнювання обсягу відповідальності за при-
йнятими у страхування подіями та приведення 
у відповідність фінансових можливостей стра-
хової компанії з масштабами страхового від-
шкодування і забезпечення фінансової стій-
кості страховика використовують операції 
перестрахування. Водночас перестрахування 
забезпечує не тільки фінансову стійкість стра-
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хової компанії, а й сприяє захисту працівни-
ків компанії від звільнення, акціонерів – від 
неотримання винагороди у вигляді дивіден-
дів, а держави – від втрати податкових над-
ходжень [3, с. 19]. За допомогою перестраху-
вання можна також створити збалансований 
страховий портфель та забезпечити рента-
бельність діяльності страхової компанії. Вихо-
дячи з цього, зазначимо, що перестрахування 
можна розглядати як у вузькому значенні – 
страхування одним страховиком іншого, так і 
у широкому – система економічних відносин, 
у процесі яких страховик, приймаючи на стра-
хування ризики, визначену частину відпові-
дальності за ними передає іншим страхови-
кам резидентам або нерезидентам, які мають 
статус страховика або перестраховика, згідно 
із законодавством країни, в якій вони зареє-
стровані [6, с. 225]. 

Визначено, що перестрахування, забез-
печуючи стабільне функціонування страхо-
вого ринку, здійснює суттєвий вплив і на інші 
взаємопов’язані ринки фінансових послуг. 
І вітчизняний перестраховий ринок має потен-
ціал стати конкурентоспроможним, але для 
цього необхідне:

– нарощення статутного капіталу й іншого 
власного капіталу страхових і перестрахових 
компаній;

– розширення партнерської бази серед 
страхових і брокерських компаній різної спеці-
алізації;

– розширення географії роботи, проник-
нення на ринки країн Східної Європи;

– інтеграція у світовий перестраховий 
ринок та ін.

Необхідно зазначити, що перестрахування 
має визначальне значення для стабільного 
функціонування не тільки кожного з учасників 

операції, але й економіки держави в цілому, 
тому ефективність проведення перестрахо-
вих операцій забезпечує перерозподіл ризиків 
як на внутрішньому ринку, так і за його меж-
ами, запобігаючи їх акумуляції всередині кра-
їни [5, c. 128].

Досягнення фінансової стійкості, збалансо-
ваності портфеля ризиків та рентабельності 
діяльності учасників перестрахових операцій 
неможливе без ефективного функціонування 
національного ринку перестрахування та вза-
ємовигідного співробітництва його суб’єктів з 
міжнародними партнерами.

На вітчизняному ринку перестрахування 
переважно функціонують універсальні пере-
страхові компанії, які здійснюють опера-
ції як страхування, так і перестрахування. 
Це пов’язано з відсутністю ліцензування 
перестрахової діяльності і, як наслідок, 
необов’язковістю створення професійних 
перестрахових компаній. Крім того, україн-
ський ринок перестрахування значно зале-
жить від обсягу відповідальності за ризиками. 
У сучасних умовах недостатній рівень капі-
талу та фінансових ресурсів призводить до 
діяльності вітчизняних перестраховиків у ролі 
посередників, які передають ризики в ретро-
цесію суб’єктам закордонних ринків перестра-
хування [1, c. 249]. Неспроможність вітчизня-
них перестраховиків одноосібно виконувати 
зобов’язання за значними ризиками при-
зводить до функціонування на українському 
ринку перестрахування перестраховиків-
нерезидентів та об’єднань страхових і пере-
страхових компаній.

Як бачимо, операції вихідного перестраху-
вання у 2015 р. порівняно з аналогічним пері-
одом 2014 р. збільшилися з 1 268,7 млн. грн. 
до 1 613,1 млн. грн. за рахунок збільшення на 

Таблиця 1
Основні показники перестрахової діяльності та їх динаміка

2014р. 2015р. Темпи приросту
млн. грн. %

Сплачено на перестрахування, у тому числі: 1268,7 1613,1 344,4 27,1
- перестраховикам-резидентам 942,5 1097,3 154,8 16,4
- перестраховикам-нерезидентам 326,2 515,8 189,6 58,1
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому 
числі: 123,5 245,9 122,4 99,1

- перестраховиками-резидентами 15,8 21,8 6,0 38,0
- перестраховиками-нерезидентами 107,7 224,1 116,4 108,1
Отримані страхові премії від 
перестрахувальників-нерезидентів -28,1 7,5 35,6 -126,7

Виплати, компенсовані перестрахувальникам-
нерезидентам 3,7 0,5 -3,2 -86,5
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154,8 млн. грн. перестрахування всередині 
країни та збільшення на 189,6 млн. грн. опера-
цій із перестрахування зі страховиками-нере-
зидентами. Відповідно, у 2015 р. порівняно 
з аналогічним періодом 2014 р. збільшилась 
частка перестрахування ризиків у нерезиден-
тів з 25,7% до 32,0% за рахунок зменшення 
частки вихідного внутрішнього перестраху-
вання з 74,3% до 68,0% [7].

Здебільшого перестраховики-нерезиденти 
займаються активним перестрахуванням, 
тобто прийняттям та подальшим перерозподі-
лом ризиків вітчизняних страхових і перестра-
хових компаній. Зважаючи на той факт, що 
закордонним компаніям передаються в пере-
страхування найбільші за обсягами ризики з 
незначною ймовірністю настання страхового 
випадку, вітчизняний ринок перестрахування 
втрачає значні суми премій.

Можна стверджувати, що в Україні механізм 
перестрахування використовується майже 
всіма страховими компаніями, але його засто-
сування з метою ефективного управління 
фінансовою стійкістю здійснюється обмеже-
ною кількістю страховиків. Це обумовлено 
не тільки стратегічними напрямами відносно 
інструментів забезпечення фінансової ста-
більності страховиків, а, безперечно, і слаб-
ким розвитком вітчизняного ринку перестра-
хування.

Відомо, що за договорами перестраху-
вання ризиків за 2014 р. українські страховики 
(цеденти, перестрахувальники) сплатили час-
ток страхових премій 9 704,2 млн. грн., а за 
2013 р. – 8 744,8 млн. грн., з яких: 

- перестраховикам-нерезидентам – 
1 530,5 млн. грн., що на 6,4% менше порів-
няно з 2013 р. (за 2013 рік – 1 634,4 млн. грн.); 

- перестраховикам-резидентам – 
8 173,7 млн. грн., що на 15,0% більше порів-
няно з відповідним показником 2013 р. (за 
2013 рік – 7 110,4 млн. грн.). 

Також загальна сума часток страхових 
виплат, компенсованих перестраховиками, за 
2014 р. становила 640,9 млн. грн. (за 2013 р. – 
486,7 млн. грн.), у тому числі компенсовано: 

- перестраховиками-нерезидентами – 
468,5 млн. грн. (за 2013 р. – 401,5 млн. грн.); 

- перестраховиками-резидентами – 
172,4 млн. грн. (за 2013 р. – 85,2 млн. грн.). 

На збільшення операцій вихідного пере-
страхування за 2014 р. вплинуло збільшення 
на 15,0% перестрахування всередині країни. 
При цьому на 6,4% зменшились операції з 
перестрахування зі страховиками-нерезиден-
тами. Своєю чергою, на збільшення частки 

вихідного перестрахування за І квартал 2015 р. 
вплинуло збільшення на 154,8 млн. грн. пере-
страхування всередині країни та збільшення 
на 189,6 млн. грн. операцій із перестрахування 
зі страховиками-нерезидентами [7].

Слід відзначити, що водночас активізувати 
та збільшити обсяги проведення операцій 
на ринку перестрахування можна за рахунок 
діяльності перестрахових брокерів. Такі спеці-
алізовані посередницькі організації з широкою 
базою даних про учасників як вітчизняного, так 
і закордонного ринку перестрахування спро-
можні надати послуги з розміщення та при-
йняття ризику за найбільш прийнятних умов і 
забезпечити виконання учасниками перестра-
хування взятих на себе зобов’язань. Саме 
тому розміщення значних за розмірами ризиків 
як у межах національного ринку, так і за участю 
закордонних страхових і перестрахових ком-
паній частіше за все відбувається із залучен-
ням перестрахових брокерів. Перестрахові 
брокери розглядаються як юридичні особи, 
що здійснюють за винагороду посередницьку 
діяльність у перестрахуванні від свого імені на 
підставі брокерської угоди зі страховиком, що 
має потребу в перестрахуванні [5, с. 80].

Діяльність посередників на ринку перестра-
хування відіграє визначальну роль, оскільки 
одноосібно страховику розмістити специфіч-
ний ризик, для якого характерна висока вар-
тість, рідкість появи на ринку та розміщення 
якого може проводитись тільки на спеціалі-
зованих ринках, самому цеденту або ретро-
цеденту виявляється дуже важко. Необхідно 
також зазначити, що для зміцнення конку-
рентних позицій вітчизняних перестраховиків 
потрібно вирішити такі завдання:

– розширити ринок перестрахування за 
рахунок упровадження нового страхового про-
дукту;

– переглянути існуючий норматив ліміту 
власного утримання страховика;

– удосконалити режим оподаткування 
страхової та перестрахувальної діяльності.

У сучасних умовах український ринок пере-
страхування знаходиться на початковому 
етапі розвитку. Особливо гостро постають 
проблеми ефективного регулювання і право-
вого забезпечення діяльності учасників ринку, 
якості та різновидів пропонованих перестра-
хових послуг, низької капіталізації і місткості 
та проблем інфраструктурного характеру. 
Своєю чергою, подальший розвиток пере-
страхових операцій в Україні буде пов'язаний 
із формуванням відповідного правового поля 
діяльності суб’єктів перестрахових операцій. 
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Нормативно-правові акти, які регламенту-
ють перестрахову діяльність, повинні бути не 
тільки розроблені спільними зусиллями дер-
жавних органів і саморегулівних організацій 
ринку та прийняті законодавчими органами 
влади, але й обов’язково виконуватись всіма 
суб’єктами ринку [6, c. 223]. 

Створення професійних перестрахових 
компаній, які володітимуть значними обсягами 
ліквідних активів, також виступає пріоритетним 
напрямом розвитку вітчизняного перестрахо-
вого ринку. Формування ринку професійних 
перестраховиків надасть можливість вирі-
шити не тільки проблеми, пов’язані з якістю і 
спектром пропонованих послуг та збільшен-
ням місткості ринку, а й підвищити гарантова-
ність виконання взятих на себе зобов’язань та 
вчасності здійснення страхових виплат. Саме 
винятковість здійснення перестрахових опе-
рацій, яка властива професійним перестра-
ховикам, та необхідність значних фінансових 
ресурсів для проведення перестрахових опе-
рацій і є інструментом вирішення багатьох існу-
ючих проблем ринку перестрахування.

Серед цілісної системи критеріїв щодо 
забезпечення фінансової стійкості страхової 
компанії можемо виділити: проведення врів-
новаженої тарифної політики; досягнення 
збалансованості страхового портфелю; опти-
мальну інвестиційну політику; високий рівень 

платоспроможності [3, c. 20]. Зазначимо 
також, що розвиток національного перестра-
хового ринку та його інтеграція в міжнарод-
ний простір є необхідною умовою збільшення 
місткості вітчизняного ринку перестрахування 
та забезпечення стабільності функціонування 
страховиків.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
подальший розвиток перестрахування та його 
перетворення на дієвий елемент фінансової 
системи, який здатен збільшити інвестиційний 
потенціал, покращати добробут, примножити 
багатство нації, повинен базуватися на ефек-
тивному механізмі регулювання фінансового 
стану страховиків. Роль операцій перестра-
хування зростає в процесі концентрації капі-
талу в промисловій та фінансовій сферах, як 
наслідок – збільшення вартості об’єктів стра-
хування, розширення видів страхових послуг 
та випереджаючі темпи зростання потреб в 
розмірах страхового покриття над нарощен-
ням статутного капіталу й страхових резер-
вів компаній. А збереження високого рівня 
фінансової стійкості та платоспроможності 
страхових компаній є основою як виконання їх 
зобов’язань перед клієнтами, так і досягнення 
економічної безпеки держави. Також взаємо-
вигідна співпраця всіх учасників перестрахо-
вих операцій у результаті призведе до покра-
щання фінансової стійкості кожного з них. 
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Статтю присвячено розкриттю особливостей формування об’ємно-структурних параметрів фінансових ре-
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финансовых ресурсов аграрного сектора экономики. Проанализированы причины снижения роли кредитных 
ресурсов в инвестировании аграрного сектора, отмечены недостатки бюджетного финансирования отрасли. 
Разработаны рекомендации по диверсификации методов финансирования аграрного сектора и повышению 
эффективности его бюджетной поддержки.
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The article deals with the features of volume and structure formation of the agricultural sector financial resources. 

The reasons of reducing the role of credit resources in agricultural sector investing are analyzed and the shortcomings 
of the agricultural sector budget financing are indicated. Recommendations for diversification of financing methods 
of the agricultural sector and for improvement of its budgetary support efficiency are given.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Необхідність забезпечення продо-
вольчої безпеки нашої країни вимагає раціо-
нального використання природо-ресурсного 
потенціалу аграрного сектору і підвищення 
його конкурентоспроможності. Розбудова 
ефективного сільського господарства є 
невід’ємною складовою частиною розви-
тку соціально орієнтованої економіки країни, 
формування цивілізованого аграрного ринку, 
входження країни до світового економічного 
простору. Більш того, розвиток аграрного сек-
тору в Україні є одним із головних чинників, 
який визначає рівень життя сільського насе-
лення та ступінь соціально-економічного роз-
витку сільських громад у цілому.

Належний розвиток та підвищення конку-
рентоспроможності сільського господарства 
не можливі без відповідного фінансового під-
ґрунтя, оскільки аграрний сектор належить 

до найбільш ресурсномістких галузей наці-
ональної економіки, характеризується зна-
чною тривалістю виробничого циклу, суттєвим 
періодом обертання коштів. З огляду на це, 
однією з найважливіших передумов стабіль-
ного розвитку галузі є забезпечення притоку 
довгострокових фінансових ресурсів, оскільки 
власні ресурси аграрних підприємств зазвичай 
обмежені. Особливо актуальна ця проблема 
для дрібних виробників, оскільки зміцнення їх 
фінансового становища та підвищення вироб-
ничих показників матиме не лише економічні, 
але й вагомі соціальні наслідки. Усе це вима-
гає ґрунтовного вивчення практики фінансо-
вого забезпечення аграрного сектору, пошуку 
дієвих методів та інструментів мобілізації 
фінансових ресурсів для його потреб задля 
досягнення її сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми фінансового забезпечення 
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аграрного сектору нині перебувають на вістрі 
наукових інтересів і відображені у працях як 
зарубіжних, так і вітчизняних учених. Серед 
останніх робіт з цієї проблематики доцільно 
відзначити праці Д. Міщенка [1], С. Коваль [2], 
О. Радченка [3], присвячені питанням держав-
ної підтримки аграрного сектору; В. Гмирі [4], 
В. Попова [5], Н. Радух [6] із питань кредиту-
вання сільськогосподарських підприємств і 
впровадження альтернативних механізмів їх 
фінансування. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
розробленість цієї проблематики, в умовах 
динамічної зміни макроекономічного серед-
овища, впровадження реформ у всіх сферах 
суспільного і економічного життя, питання фор-
мування належного фінансового забезпечення 
підприємств аграрної галузі залишається від-
критим і потребує уваги з боку науковців та 
практиків. Зокрема, й досі залишаються неви-
рішеними проблеми обмеженої доступності 
кредитних ресурсів для дрібних сільськогос-
подарських підприємств, низької ефективності 
механізмів державної фінансової підтримки 
галузі, впровадження інноваційних методів 
кредитування потреб аграрного сектору.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у розкритті 
специфіки фінансового забезпечення аграр-
ної галузі, ідентифікації проблем у цій сфері 
та обґрунтуванні напрямів їхнього вирішення 
в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Об’ємно-структурні параметри 
фінансового забезпечення аграрної галузі 
України впродовж останніх років характеризу-
ються динамічними змінами. Сукупний капітал 
підприємств агропромислового комплексу за 
2010–2014 рр. збільшився з 149,5 млрд. грн. 
до 390,6 млрд. грн., або в 2,6 рази (табл. 1). 

Обсяги власних фінансових ресурсів підпри-
ємств галузі за цей період зросли в 2,3 рази – 
до 163,9 млрд. грн., тоді як зобов’язання – в 
2,9 рази – до 226,7 млрд. грн. Особливо 
швидкими темпами підприємства аграр-
ної галузі України нарощують обсяги поточ-
них зобов’язань: у 2014 р. вони збільшились 
порівняно з показником 2009 р. в 3,2 рази – до 
163,6 млрд. грн. 

Примітно, що динаміка обсягів та структурні 
параметри фінансових ресурсів аграрного 
сектору тісно кореспондують із показниками 
макроекономічної динаміки – найвищі темпи 
зростання сукупного капіталу підприємств 
галузі та найвища питома вага в ньому влас-
них коштів були характерні для періоду стабі-
лізації економіки в 2011–2012 рр., натомість в 
умовах рецесії темпи нарощування власного 
капіталу різко знижуються. Для прикладу, якщо 
в 2010–2012 рр. щорічний приріст власного 
капіталу підприємств аграрного сектору скла-
дав 1,2-1,3 рази, то в 2013–2014 рр. – лише 
5,8% та 4,5%, відповідно. Погіршенням харак-
теризується і структура позичених коштів: 
упродовж останніх років спостерігається 
поступальне посилення поточного характеру 
зобов’язань – якщо в 2009 р. у підприємств 
аграрної галузі на поточні банківські кредити, 
кредиторську заборгованість та інші коротко-
строкові зобов’язання припадало 66,7% пози-
ченого капіталу, то в 2014 р. – уже 72,2%. На 
нашу думку, цю тенденцію можна пов’язати з 
тим, що в умовах нестабільної суспільно-полі-
тичної та економічної ситуації підприємства 
аграрного сектору вирішили відкласти реа-
лізацію інвестиційних програм і, відповідно, 
залучення довгострокових позик до кращих 
часів. Це, серед іншого, підтверджує також і 
негативна динаміка капітальних інвестицій у 
галузь сільського, лісового та рибного госпо-
дарства на фоні нарощування обсягів довго- 

Таблиця 1
Показники капіталу підприємств аграрного сектору економіки в Україні в 2009–2014 рр. 

(станом на кінець року), млрд. грн.

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Приріст/падіння 

2014/2009 рр.
млрд. 
грн. %

Власні кошти 72,22 90,39 124,21 148,15 156,82 163,93 91,71 126,99
Довгострокові 
зобов’язання 25,73 25,22 32,48 35,34 43,10 63,06 37,33 145,08

Поточні 
зобов’язання 51,59 55,19 71,62 93,16 113,18 163,62 112,03 217,15

Сукупний капітал 149,54 170,80 228,31 276,65 313,10 390,61 241,07 161,21
Джерело: складено за даними [7; 8]
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і короткострокових зобов’язань: якщо за 
2009–2012 рр. капітальні інвестиції в галузь 
збільшились у 1,9 рази – до 19,2 млрд. грн., 
то впродовж 2013–2014 рр. вони знизились 
до 18,5–18,6 млрд. грн. щорічно [7; 8], з яких 
2/3 було спрямовано на придбання машин та 
обладнання. Лише зі стабілізацією політич-
ної ситуації та проведенням низки реформ, 
спрямованих на дерегуляцію аграрного сек-
тору, динаміка капітальних інвестицій суттєво 
поліпшилась. Так, за 2015 р. обсяг капіталь-
них інвестицій у сільське, лісове та рибне гос-
подарство зріс на третину – до 27,9 млрд. грн. 
[9], з яких більшу частину становили власні 
кошти підприємств. 

Понад 4/5 сукупного обсягу поточних 
зобов’язань підприємств аграрного сектору 
складає поточна кредиторська заборгованість 
та інші зобов’язання, тоді як на короткостро-
кові банківські позики припадає лише близько 
16–17%. Утім, упродовж останніх років спо-
стерігається швидке нарощування підпри-
ємствами аграрної галузі короткострокових 
банківських кредитів: якщо в 2010 р. забор-
гованість за ними складала 8,2 млрд. грн., 
то в 2014 р. – уже 27,6 млрд. грн.; особливо 
швидке зростання залишків заборгованості 
за короткостроковим банківським кредитуван-
ням спостерігалось упродовж 2012–2014 рр. – 
у 2,3 рази, або на 15,5 млрд. грн.

Головною причиною, яка стримує підви-
щення ролі кредитних коштів у формуванні 
фінансових ресурсів підприємств аграрної 
галузі, є надмірно висока вартість цього дже-
рела фінансування. Примітно, що в Україні 
процентні ставки за кредитами для сільсько-
господарських підприємств стабільно пере-
вищують рівень вартості кредитних ресурсів 
по економіці в цілому. Так, у 2012–2015 рр. 
середньозважена процентна ставка (у річ-
ному численні) за новими кредитами нефінан-
совим корпораціям становила в середньому 
14,1–14,8%, тоді як для підприємств сіль-
ського, лісового та рибного господарства – від 
15,2% до 20,2%. Аналогічна ситуація спосте-
рігалась і на початку 2016 р.: якщо середня 
ставка за новими кредитами в цілому по 
економіці у лютому становила 16,4%, то для 
сільськогосподарських підприємств – 19,8%, у 
тому числі за кредитами в гривні – 22,4%, в 
іноземній валюті – 11,2% [10]. При цьому про-
центні ставки за кредитами в гривні для малих 
сільськогосподарських підприємств можуть 
сягати 40%, а доступність позик в інозем-
них валютах обмежена через більш жорсткі 
вимоги до позичальників. Як наслідок, до 75% 

компаній аграрної галузі відзначають незадо-
вільний доступ до фінансування та визнають 
його головною перешкодою для свого подаль-
шого розвитку [11, с. 60].

В основі високої вартості кредитних ресур-
сів для аграрної галузі лежить цілий комплекс 
причин: по-перше, відсутність у більшості 
підприємств стійких довгострокових пасивів 
(через дію мораторію на продаж земельних 
ресурсів); по-друге, відсутність у значного 
числа виробників ліквідної застави (зазвичай 
нерухоме та рухоме майно сільськогосподар-
ських підприємств сильно зношене і не має 
достатньої вартості; водночас аграрна про-
дукція з низки причин вважається ризиковим 
об’єктом застави), тоді як вітчизняні банківські 
установи практикують оформлення застави, 
яка в кілька разів перевищує суму самої 
позики; по-третє, складність прогнозування 
фінансових результатів діяльності агровироб-
ників через їх високу залежність від природно-
кліматичних умов та періодичні різкі коли-
вання цінової кон’юнктури (ціни на продукції 
сільського господарства можуть коливатись 
у рамках економічного циклу в кілька разів), 
що підвищує ризик банківського кредитування 
аграрного сектору; по-п’яте, відсутність розро-
блених критеріїв і методик оцінювання креди-
тоспроможності позичальника з урахуванням 
специфіки галузі [5].

Важливим джерелом фінансового забез-
печення аграрної галузі виступають кошти 
бюджетів усіх рівнів. Вони спрямовуються 
на потреби сільського господарства в таких 
формах: кошторисне фінансування (фінансу-
вання установ та організацій, які реалізують 
урядову політику в аграрній сфері); фінансу-
вання бюджетних програм; державні субсидії, 
субвенції, дотації та інші державні трансферти 
[2, с. 26]. Разом із тим, практика показує, що 
обсяги фінансування аграрного сектору еко-
номіки залишаються майже не змінними, а 
масштаби спрямування бюджетних коштів у 
розрізі цільових програм характеризуються 
високим ступенем мінливості. Якщо в 2012 р. 
видатки Державного бюджету України на 
потреби сільського, лісового та рибного госпо-
дарства склали 7,37 млрд. грн., то у 2014 р. – 
лише 5,76 млрд. грн. При цьому спостеріга-
ється нераціональна структура цих видатків, 
близько половини з яких складають витрати на 
утримання управлінських структур в аграрній 
галузі та реалізацію бюрократичних процедур. 
Так, видатки бюджету за бюджетною програ-
мою «Керівництво та управління у сфері вете-
ринарної медицини» за 2009–2014 рр. зросли 
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у 2,5 рази – до 0,29 млрд. грн.; «Організація 
та регулювання діяльності установ в системі 
ветеринарної медицини» – в 1,7 рази – до 
1,66 млрд. грн.; «Керівництво та управління 
у сфері земельних ресурсів» – в 1,3 рази – 
до 0,47 млрд. грн. Таким чином, у 2014 р. 
понад 2,8 млрд. грн. із 5,8 млрд. грн. сукупних 
бюджетних видатків на сільське господарство 
становили видатки на здійснення наглядо-
вих та контролюючих функцій бюджетними 
установами в системі Міністерства аграрної 
політики та продовольства України. Можна 
погодитись з аргументами Д. Міщенка, що 
інвестиції в дорадчі послуги, освіту, сільську 
інфраструктуру, інфраструктуру із забезпе-
чення санітарного та фіто-санітарного благо-
получчя приносять довгострокові вигоди для 
аграрного сектору [1, с. 38], однак, як показує 
практика, надміру розгалужена мережа контр-
олюючих структур у поєднанні зі збереженням 
численних бюрократичних процедур створю-
ють сприятливе середовище для поширення 
корупції, що аж ніяк не сприяє розвитку аграр-
ної галузі. Враховуючи такі вітчизняні реа-
лії, заходи бюджетної підтримки сільського 
господарства у формі субсидій та дотацій, 
пов’язаних із виробництвом продукції, на 
нашу думку, є більш доречними.

Видатки за цільовими програмами, які 
можна зарахувати до заходів із прямої фінан-
сової підтримки розвитку сільського госпо-
дарства майже не збільшились. Так, фінан-
сування програми «Бюджетна тваринницька 
дотація та державна підтримка виробництва 
продукції рослинництва» у 2014 р. склало 
0,37 млрд. грн., що всього на 0,5% перевищує 
показник 2009 р. Видатки на заходи з фінансо-
вої підтримки підприємств агропромислового 
комплексу в 2014 р. сукупно склали 0,26 млрд. 
грн., тоді як у 2009 р. лише за програмою зде-

шевлення кредитів для аграрних виробників 
із бюджету було виділено 0,37 млрд. грн., а 
в 2008 році – 1,02 млрд. грн. Зауважимо, що 
в 2014 р. на ці потреби було виділено всього 
23,1 млн. грн.

Різке зменшення видатків бюджету спо-
стерігалося також за бюджетною програмою 
«Державна підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними»: якщо в 2009 р. на 
її виконання було виділено 0,34 млрд. грн., то 
в 2014 р. – лише 43,9 млн. грн. [12]. У 2012–
2014 рр. було припинено виконання бюджет-
ної програми фінансової підтримки фермер-
ства, з 2014 р. зупинилось виділення коштів 
бюджету для фінансування заходів в аграр-
ному секторі на умовах фінансового лізингу. 
У 2014 р. на збільшення статутного капіталу 
НАК «Украгролізинг» для закупівлі технічних 
засобів для агропромислового комплексу з 
подальшою передачею їх на умовах фінансо-
вого лізингу було передбачено фінансування 
лише зі спеціального фонду бюджету в обсязі 
29,6 млн. грн., що втричі менше, ніж у 2009 р. 
На думку експертів, через відставання роз-
витку системи аграрної логістики від потреб 
ринку втрати продукції сягають до 1/3 від річ-
ного обсягу виробництва агропромислового 
комплексу. Це дає підстави стверджувати про 
непослідовність політики державної фінансо-
вої підтримки аграрної галузі та її недостатню 
ефективність. Серед іншого, підтвердженням 
цьому є практично повна відсутність залеж-
ності між динамікою виробництва в галузі та 
видатками бюджетів усіх рівнів на її потреби 
(табл. 2), встановлена за результатами розра-
хунку коефіцієнтів кореляції та моделювання 
регресії між відповідними показниками.

Акцентуючи увагу на причинах низької 
ефективності видатків бюджету на стимулю-

Таблиця 2
Динаміка виробництва у галузі сільського, лісового та рибного господарства  
і відповідних видатків зведеного бюджету України в 2009–2015 рр., млрд. грн.

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ВВП по галузі сільського, 
лісового та рибного 
господарства (у фактичних 
цінах)

65,76 80,39 106,56 109,79 128,74 161,15 236,00

Зміна реального обсягу ВВП 
по галузі сільського, лісового 
та рибного господарства, %

-2,00 -1,00 19,40 -4,00 13,00 2,30 -4,70

Видатки зведеного бюджету 
на сільське, лісове та рибне 
господарство

6,29 7,33 7,64 7,49 7,71 5,87 5,78

Джерело: складено за даними [12; 13]
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вання розвитку аграрної галузі, насамперед 
доцільно відзначити недостатність обсягів 
фінансування і розмитість пріоритетів у виді-
ленні коштів. На думку окремих експертів, 
обсяги бюджетних коштів, які спрямовує дер-
жава на стимулювання аграрного виробни-
цтва, покривають тільки половину від необ-
хідної потреби [3, с. 208], а їхній розподіл між 
бюджетними програмами здійснюється з вико-
ристанням методик, базованих на кількісних 
параметрах та позбавлених зв’язку з резуль-
тативністю використання коштів [2, с. 29]. До 
числа інших недоліків діючої моделі бюджет-
ної підтримки аграрного сектору зараховують 
прорахунки у розробці цільових бюджетних 
програм, які нерідко не мають механізмів реа-
лізації запланованих завдань; відсутність діє-
вого контролю цільового використання виділе-
них коштів; нестабільність та значні коливання 
обсягів фінансування окремих програм у роз-
різі років; низьку інноваційну та інвестиційну 
спрямованість заходів бюджетної підтримки 
галузі сільського господарства та ін. 

Вагомим недоліком вітчизняної практики 
державного стимулювання аграрного сектору 
є також те, що наразі практично згорнута реа-
лізація заходів, спрямованих на підтримку 
дрібних сільськогосподарських підприємств, 
які відчувають найбільший дефіцит фінансо-
вих ресурсів. Відтак, спостерігається монопо-
лізація аграрного виробництва, формування 
крупних агрохолдингів, які поступово витісня-
ють із ринку дрібних виробників. Хоча з точки 
зору підвищення ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва це рух у правильному 
напрямку, однак за таких обставин марно очі-
кувати, що зростання виробничих показників 
в аграрному секторі економіки призведе до 
поліпшення соціально-економічного стано-
вища сільського населення, матиме позитив-
ний вплив на умови його життя та розвиток 
сільських територій. 

Висновки з цього дослідження. Пер-
спективи вдосконалення фінансового забез-
печення аграрного сектору вітчизняної еко-
номіки, на нашу думку, лежать насамперед 
у площині забезпечення доступності креди-
тування для дрібних сільськогосподарських 
виробників, а також підвищення ефектив-
ності видатків бюджету. Щодо останнього, то 
його, на наше переконання, можна досягти за 
рахунок скорочення адміністративних витрат 
та витрат на бюрократичні процедури, які 
лише продукують корупцію в галузі, та спря-
мування вивільнених коштів на виконання 
бюджетних програм, які передбачають пряму 

чи опосередковану фінансову підтримку під-
приємств агропромислового комплексу. Втім, 
такі заходи не гарантують рівного доступу до 
фінансових ресурсів для аграрних підпри-
ємств різного розміру. Як справедливо зазна-
чають експерти, програма часткового здешев-
лення кредитів банків практично недоступна 
для дрібних сільськогосподарських виробни-
ків, як і програми компенсації витрат на будів-
ництво тваринницьких комплексів та ін. Через 
надміру високу вартість кредитних ресурсів 
бюджетні кошти, виділені на компенсацію вар-
тості банківських кредитів, збагачують власни-
ків комерційних банківських установ, слабко 
впливаючи на інвестиційні можливості аграр-
них підприємств. 

З огляду на наявні бюджетні обмеження та 
проблеми реалізації програми здешевлення 
банківських позик, необхідно розвивати аль-
тернативні механізми фінансування аграр-
ного сектору (лізинг, факторинг та ін.), а також 
сприяти модернізації власне банківського 
кредитування у напрямі посилення його 
цільового характеру. У цьому ракурсі пер-
спективними формами кредитування аграр-
ної галузі, на нашу думку, виступають проек-
тне і мезонін-фінансування, а також перед- та 
постекспортне фінансування. Поширене в 
зарубіжних країнах проектне фінансування 
в Україні практикує невелика кількість фінан-
сових установ. Воно передбачає довгостро-
кове кредитування інвестиційних проектів, 
за умовами якого об’єктом забезпечення за 
кредитом виступають доходи від реаліза-
ції проекту. Попри ускладнену процедуру 
оформлення кредиту перевага проектного 
фінансування полягає у нижчому рівні ризику 
кредитування для фінансової установи та, 
відповідно, нижчій вартості кредитних ресур-
сів для позичальника.

Перспективною формою кредитування 
сільськогосподарських виробників, які вичер-
пали можливості залучити банківські позики 
через відсутність застави або ж прагнуть 
залучити довгострокові ресурси, є мезонін-
фінансування. Воно поєднує ознаки як бор-
гового фінансування, так і прямих інвестицій 
та являє собою схему залучення коштів без 
входження кредитора до капіталу компанії, 
але з можливістю такого кроку в майбутньому 
на заздалегідь обумовлених умовах. До пере-
ваг мезонін-фінансування також зарахову-
ють широкі можливості щодо вибору форми 
погашення заборгованості, ліберальні вимоги 
до капіталізації компанії, збереження управ-
лінської незалежності та ін. [14, с. 31]. Однак 
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через перерозподіл ризику на користь креди-
тора воно характеризується порівняно вищою 
вартістю та прийнятне для підприємств, які 
реалізують інноваційні проекти. Натомість 
низька вартість ресурсів, гнучкість умов 
фінансування та його довгостроковий харак-
тер притаманні для перед- та постекспортного 
фінансування, яке, зважаючи на високі темпи 
росту аграрного експорту, має в Україні значні 
перспективи.

Вагомим недоліком вищезазначених 
форм кредитування є те, що вони більшою 
мірою доступні для великих агрокомпаній 
зі стійким фінансовим становищем. Нато-
мість дієвим механізмом фінансової під-
тримки дрібних виробників аграрної галузі є 
стимулювання кооперативного руху в галузі 
сільського господарства. Такі кооперативи 
дали б можливість ефективно концентру-
вати зусилля дрібних фермерів та одноосіб-
ників не лише в царині виробництва, але 
й просуванні та переробці власної продук-
ції, а також у питаннях залучення капіталу, 

реалізації інвестиційних проектів через роз-
ширення можливостей щодо гарантування 
повернення позик [15]. Розробка відповідної 
бюджетної програми стимулювання сіль-
ськогосподарської кооперації та її належне 
фінансування дало б можливість не лише 
підтримати розвиток дрібних виробників, 
але й позитивно позначилось на рівні життя 
сільського населення та розвитку сільських 
громад. 

Звісно, впровадження нових програм 
бюджетного стимулювання галузі сільського 
господарства не є панацеєю від вирішення 
всіх проблем галузі. Для забезпечення її 
поступального розвитку необхідний цілий 
комплекс заходів, спрямованих на дерегу-
ляцію діяльності суб’єктів господарювання 
аграрного сектору, усунення бюрократичних 
перепон, розвиток кооперації в сільському 
господарстві, оптимізацію режиму оподат-
кування галузі, формування мережі спеці-
алізованих кредитних установ в аграрний 
сфері та ін.
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У статті проведено дослідження сутності поняття «власний капітал банку». Визначено структуру влас-
ного капіталу банку та розкрито зміст його складових. Виділено дві групи факторів (зовнішні та внутрішні), 
що впливають на розмір власного капіталу банку. З урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку 
банківської системи України проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу зовнішніх факторів на розмір 
власного, а також статутного (як основної його складової) капіталу банку. Надано рекомендації щодо шляхів 
формування та підвищення рівня власного капіталу банків України. 

Ключові слова: банк, власний капітал, статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Онищенко Ю.И., Гребенщикова Т.С. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ 
УКРАИНЫ

В статье проведено исследование сущности понятия «собственный капитал банка». Определена структу-
ра собственного капитала банка и раскрыто содержание его составляющих. Выделены две группы факторов 
(внешние и внутренние), которые влияют на размер собственного капитала банка. С учетом особенностей 
современного этапа развития банковской системы Украины проведен корреляционно-регрессионный анализ 
влияния внешних факторов на размер собственного, а также уставного (как основной его составляющей) 
капиталов банка. Разработаны рекомендации относительно путей формирования и повышения уровня соб-
ственного капитала банков Украины.

Ключевые слова: банк, собственный капитал, уставный капитал, резервный капитал, нераспределенная 
прибыль.

Onyshchenko Y.І., Grebenshchikova T.S. THE FACTORS OF BANK EQUITY CAPITAL FORMATION IN UKRAINE
In the article the research of the essence ofbank equity capital are conducted. Theequity structure is determinedand 

the sense of its components is disclosed. Two groups of factors (internal and external) that affect the amount of 
bank equity capital are identified. Taking into account the features of the current stage of Ukrainian banking system 
development, correlation and regression analysis of external factors influenceon the amount of bank equity capital, 
and also on the authorized capital as its main component, are carried out. Recommendations on the forming and 
increasing of the bank equity capital in Ukraine are given.

Keywords: bank, bank equity capital, authorized capital, reserve capital, unappropriated balance.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із найважливіших чинників 
зростання економіки є надійна і потужна бан-
ківська система, від стану та ефективності 
функціонування якої залежать інвестиційна 
активність і темпи економічного зростання 
держави. Власний капітал банку є фунда-
ментом діяльності банківських установ, який 
забезпечує їх можливість здійснювати зна-
чний позитивний вплив на економіку, розши-
рювати банківські послуги, розвивати та гене-
рувати вхідні грошові потоки, не допускаючи 
при цьому значних ризиків і, відповідно, збері-
гаючи надійність банків. 

Крім того, власний капітал банку формує 
достатній рівень конкурентоспроможності як 

узагальнюючого показника стійкості та дієз-
датності кожного банку і банківської системи 
взагалі, а також забезпечує впевненість пози-
чальників у тому, що банк спроможний задо-
вольнити їх потреби в кредитах, навіть якщо 
економіка переживатиме спад. Саме тому є 
необхідним вивчення факторів формування 
власного капіталу банку .

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі проблеми формування влас-
ного капіталу банку досліджували вітчиз-
няні вчені О.І. Антонюк [4], О.В. Васюренко 
[1], А.М. Герасимович [5], О.В. Дзюблюк [7], 
А.С. Криклій [11], О.I. Лаврушин [2], К.Л. Ларі-
онова [13], В.І. Міщенко [6], Я.О. Олійник [14], 
О. Чорна [8].
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Так, вітчизняні вчені О.В. Васюренко та 
К.О. Волохата визначають власний капітал 
банку як сукупність внесених власних коштів 
учасниками капіталу, які зростають завдяки 
ефективній банківській діяльності та за раху-
нок додаткових надходжень [1, с. 78].

Цю проблему розглядав також російський 
учений О.І. Лаврушин, який стверджує, що 
треба розрізняти поняття власних коштів і 
власного капіталу банку: «Власні кошти – це 
всі пасиви, які утворені в процесі внутрішньої 
політики банку, а власний капітал банку – роз-
рахункова величина, яка вміщує ті статті влас-
них коштів (і навіть залучених), які за еконо-
мічним змістом можуть виконувати функції 
капіталу банку» [2, с. 72].

Західні вчені Ф. Мишкін, Е.Дж. Долан, 
К.Дж. Кемпбелл приводять таке формулю-
вання: «Власний капітал – різниця між акти-
вами і зобов’язаннями, становлять реальну 
величину власного капіталу банку, яка подана 
у формі акцій» [3, с. 64].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз останніх публі-
кацій та досліджень показав, що питання фак-
торів формування власного капіталу банку є 
не досить вивченим і увага переважно при-
діляється управлінню формуванням обсягу 
капіталу банківських установ. В економічній 
літературі відсутній єдиний підхід до визна-
чення сутності власного капіталу банку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз фак-

торів формування власного капіталу банків 
України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зміцнення капіталу банківських 
установ є одним із найважливіших завдань 
забезпечення економічного зростання. Влас-
ний капітал банку дає змогу здійснювати його 
подальший розвиток і витримувати конкурен-
цію на ринку банківських послуг. Одними з 
найважливіших питань банківської діяльності 
є обсяги і динаміка власного капіталу банку, 
фактори його формування та шляхи збіль-
шення. 

Власний капітал банку є не лише джере-
лом проведення банківських операцій, а й 
інструментом зміцнення довіри з боку клі-
єнтів, вкладників і кредиторів до конкретної 
фінансово кредитної установи, а також до бан-
ківської системи в цілому. 

Капітал банку – це сукупність власних, залу-
чених і позичених коштів, що перебувають у 
розпорядженні банку та використовуються 
ним для формування матеріальних, нематері-
альних і фінансових активів у грошовій формі 
та здійснення своєї діяльності з метою отри-
мання прибутку [4, с. 160]. 

Щодо трактування власного капіталу як 
самостійної дефініції, мають місце різнома-
нітні позиції, що наведені в табл. 1.

На нашу думку, наведені вище визначення 
сутності власного капіталу доповнюють одне 
одного і можуть реально використовуватись 
у банківській діяльності залежно від постав-

Таблиця 1
Підходи щодо тлумачення сутності поняття «власний капітал»

№ 
з/п Автори Сутність підходу до трактування

1. О.В. Васюренко, 
К.О. Волохата [1, с. 78]

…власний капітал банку – сукупність внесених власни-
ками (учасниками капіталу) власних коштів, які зростають 
у результаті ефективної банківської діяльності в процесі 
капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових над-
ходжень із боку учасників

2.
В.І. Міщенко, 
Н.Г. Слав’янська 
[6, с. 73]

…власний капітал – спеціально створені фонди і резерви, 
призначенні для забезпечення фінансової стійкості, комер-
ційної та господарської діяльності, відшкодування можли-
вих збитків і які перебувають у користуванні банку протягом 
всього періоду його функціонування

3. О.В. Дзюблюк [7]
… власний капітал – сукупність активів банку, які у випадку 
його банкрутства спрямовуються на відшкодування втрат 
вкладників

4.
А.М. Герасимович, 
М.Д. Алексеєнко, 
І.М. Парасій-Вергуненко 
[5, с. 21]

…власний капітал банку являє собою грошові кошти та 
виражену в грошовій формі частину майна, які належать 
його власникам, забезпечують економічну самостійність і 
фінансову стійкість банку, використовують для здійснення 
банківських операцій та надання послуг із метою одер-
жання прибутку
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лених цілей. Проаналізувавши дані поняття, 
можна зазначити, що власний капітал банку – 
це грошові кошти, внесені акціонерами (засно-
вниками банку), а також кошти, утворені в 
процесі діяльності банку для забезпечення 
його економічної самостійності й фінансової 
стійкості протягом усього періоду його діяль-
ності [5, с. 21].

Власний капітал є основою формування 
капіталу банку, він є одним із базових еле-
ментів стабільності та надійності, який сфор-
мований за рахунок коштів його власників, 
використовується в процесі здійснення банків-
ської діяльності з метою отримання прибутку, 
сприяє підвищенню довіри клієнтів до банку в 
результаті виконання властивих йому функцій 
(захисної, оперативної, регулювальної).

Структура власного капіталу банку є досить 
складною, що пов’язане з низкою обставин, а 
саме – з необхідністю дотримання певних еко-
номічних нормативів, потребою у формуванні 
резервів на випадок непередбачених ситуацій 
і різних фондів, призначених для реалізації 
політики розвитку банку [8].

Загалом, власний капітал складається зі 
статутного капіталу (внесків акціонерів, паїв), 
резервного капіталу та нерозподіленого при-
бутку. Він є власністю банку та нагромаджу-
ється для уникнення негативних наслідків 
тимчасового падіння вартості активів, а також 
для підтримання довіри до банку.

Згідно із Законом України «Про банки та 
банківську діяльність», статутний капітал – 
це сплачена грошовими внесками учасни-
ків банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, 
визначеному статутом [9]. Статутний фонд 
може створюватися лише за рахунок власних 
коштів учасників чи акціонерів. Не допуска-
ється його формування за рахунок банківських 
кредитів, коштів неприбуткових організацій 
(таких, які за статутом не мають права на здій-
снення комерційної діяльності та отримання 
прибутку), бюджетних коштів, які мають інше 
цільове призначення [10].

Резервний капітал банку – це грошові 
ресурси, що резервуються банком для забез-
печення непередбачених витрат, спеціальних 
потреб та покриття збитків [11, c. 12].

Нерозподілений прибуток – це частина 
чистого прибутку, яка не розподіляється, а 
утримується банком, як правило, з метою 
реінвестування в його діяльність. Він створю-
ється як залишок чистого прибутку після нара-
хування дивідендів, відрахувань у загальні 
резерви, резервний капітал та в інші фонди, 
створені відповідно до рішень загальних збо-

рів акціонерів банку або згідно з чинним зако-
нодавством [11, c. 14].

Проаналізуємо динаміку власного та ста-
тутного капіталу банків України за останні 
роки (рис. 1).

Виходячи з рис. 1, ми бачимо, що на протязі 
2005–2008 рр. банки України активно нарощу-
вали власний капітал. Так, на 1 січня 2009 р. 
він складав 119,27 млрд. грн., а вже на 1 січня 
2010 р. мав тенденцію до зменшення на 3,4%. 
Така ситуація була спричинена фінансово-
економічною кризою. Але з 1 січня 2011 р. 
банки почали незначними темпами збільшу-
вали власний капітал, і вже на 1 січня 2014 р. 
він становив 192,6 млрд. грн. При цьому про-
тягом 2009–2013 рр. розмір статутного капі-
талу також поступово збільшувався і при 
цьому перевищував розмір власного капіталу. 

Але протягом 2015–2016 рр. можна поба-
чити тенденцію до зменшення власного капі-
талу на фоні практично незмінного розміру 
статутного капіталу. Підкреслимо, що на 
початок 2016 р. власний капітал банків Укра-
їни становив 148 млрд. грн., що практично в 
два рази менше за розмір статутного капіталу. 
Така ситуація свідчить про збиткову діяль-
ність банків України, що викликано низкою 
причин розвитку вітчизняної банківської сис-
теми: значною девальвацією гривні, спадом 
в економіці, військовими діями у східному 
регіоні, недостатнім рівнем корпоративного 
управління.

 

Рис. 1. Динаміка власного  
та статутного капіталу банків України  

протягом 2005–2015 рр., млрд. грн. [12]

Отже, варто підкреслити, що статутний капі-
тал – це основна складова власного капіталу, 
сформованого засновниками банку залежно 
від його організаційно-правової форми, відпо-
відно до його статуту, для забезпечення існу-
вання та ефективної діяльності банку. Своєю 
чергою, статутний капітал формується за 
рахунок первинного та періодичного випуску 
простих та привілейованих акцій, а також 
розкритого прибутку минулого року у вигляді 
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дивідендів, що направлені на збільшення ста-
тутного капіталу комерційного банку та додат-
кових внесків власників, що також спрямовані 
на збільшення статутного капіталу [11, c. 11].

Аналіз динаміки та структури власного капі-
талу показав, що його основою є статутний 
капітал. При цьому підкреслимо, що питома 
вага статутного капіталу у власному не пови-
нна перевищувати 60%. Даний коефіцієнт 
характеризує залежність банку від його засно-
вників.

Однак аналіз показав, що дана умова не 
виконується останні п’ять років і протягом 
2009–2015 рр. статутний капітал або переви-
щував власний капітал, або практично дорів-
нював його розміру. 

На нашу думку, важливим є визначення 
факторів, що спричинили таку ситуацію у 
вітчизняній банківській системі. Однак із метою 
врахування їх впливу як на розмір власного, 
так і на розмір статутного капіталу як резуль-
туючий показник візьмемо частку статутного 
капіталу у власному. 

Перейдемо до визначення факторів, що 
можуть впливати на розмір власного капіталу. 
На нашу думку, їх можна розділити на дві 
групи факторів: зовнішні та внутрішні.

До внутрішніх факторів можна віднести [13]:
– розмір активних операцій: орієнтуючись 

на певне коло клієнтів, банки повинні мати 
власний капітал у такому обсязі, щоб мати 
змогу задовольнити потреби своїх постійних 
клієнтів у позикових коштах без порушення 
встановлених нормативів; 

– специфіку клієнтів банку: переважання 
серед банківських клієнтів великих підпри-
ємств вимагає від банку більшого розміру 
власного капіталу при тому самому обсязі 
активних операцій порівняно з тим банком, 
який орієнтується на дрібних клієнтів, оскільки 
у першого банку будуть більші ризики на 
одного позичальника; 

– характер та рівень ризику активних опе-
рацій – орієнтація банку на здійснення опера-
цій, пов’язаних зі значним ризиком, із викорис-
танням новітніх технологій вимагає від банку 
більшого розміру власних коштів, і, навпаки, 
переважання в кредитному портфелі банку 
позик із мінімальним ризиком уможливлює 
відносне зменшення обсягу власного капіталу 
банку.

Однак, на нашу думку, внутрішні фактори 
неможливо проаналізувати за всією банків-
ською системою, так як вони залежать від 
особливостей діяльності кожного окремого 
банку, а саме від напряму діяльності, мети 

кредитної та депозитної політики банку, якості 
фінансового та організаційного менеджменту, 
маркетингу банку.

До зовнішніх факторів можна віднести:
– рівень інфляції, який показує, як зміни-

лися ціни в економіці, і вимірюється за допо-
могою індексів цін (індексу споживчих цін, 
дефлятора ВВП тощо) як різниця між значен-
ням цього індексу за певний період (у відсо-
тках) та 100%. Однак через велику інфляцію в 
2014–2015 рр. візьмемо за основу темп росту 
інфляції в країні;

– рівень ВВП, що показує рівень розвитку 
вітчизняної економічної системи;

– зовнішній борг, що характеризує боргові 
зобов'язання держави перед нерезидентами 
щодо повернення позичених коштів (основна 
сума боргу) та відсотків за ними;

– рівень розвитку банківської системи 
України, що розраховується як відношення 
зальних активів до ВВП; 

– рівень розвитку ринку цінних паперів в 
Україні, що розраховується як відношення 
ринкової капіталізації до ВВП; 

– облікову ставку, що показує напрям гро-
шово-кредитної політики Національного банку 
України.

Зазначимо, що зовнішні фактори є неке-
рованими. Банк не в змозі управляти та про-
рахувати їх вплив. Проте він обов’язково має 
враховувати можливість їх впливу при форму-
ванні власного капіталу.

Для побудови моделі залежності капіталу 
банків України від окремих факторів було 
використано метод кореляційно-регресійного 
аналізу за допомогою пакету редактора MS 
Excel. У результаті проведених розрахунків 
отримали наступну кореляційно-регресійну 
модель, яка є статистично значима та адек-
ватна: 

y1 = 161,8191– 1,56874х1+0,000316х2 –
– 0,00392х3–2,452869х4 +
+ 0,160371х5 – 6,67343х6,            (1)

де у1 – співвідношення статутного капіталу 
до власного капіталу (під впливом зовнішніх 
факторів);

х1 – рівень інфляції;
х2 – валовий внутрішній продукт;
х3 – валовий зовнішній борг;
х4 – ЗА/ВВП;
х5 – ринкова капіталізація/ВВП;
х6 – облікова ставка НБУ.
Аналіз побудованого рівняння регресії дав 

змогу зробити такі висновки щодо впливу 
зовнішніх факторів на співвідношення статут-
ного капіталу до власного банків України:



529

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

– такі зовнішні фактори, як рівень інфляції, 
валовий зовнішній борг, рівень розвитку бан-
ківської системи (ЗА/ВВП) та облікова ставка, 
знаходяться у зворотній залежності зі співвід-
ношенням статутного капіталу до власного 
капіталу банків України. Це означає, що при 
збільшенні даних показників співвідношення 
статутного капіталу до власного зменшується. 
Така ситуація може відбуватися за рахунок 
або зменшення статутного капіталу, або збіль-
шення власного капіталу, але з інших джерел, 
окрім статутного капіталу;

– якщо говорити про показники «валовий 
внутрішній продукт» та «ринкова капіталізація 
до ВВП», то вони знаходяться у прямій залеж-
ності зі співвідношенням статутного капіталу 
до власного капіталу банків України. Так, зі 
збільшенням показників «валовий внутрішній 
продукт» та «ринкова капіталізація до ВВП», 
збільшується співвідношення статутного капі-
талу до власного, що може відбуватись при 
збільшенні статутного капіталу на фоні змен-
шення власного капіталу.

Визначені та проаналізовані автором фак-
тори на сучасному етапі розвитку банківської 
системи також впливають і на доступність 
джерел збільшення власного капіталу банків.

Підкреслимо, що одним із найважливіших 
джерел зростання власного капіталу є при-
буток. Основна перевага використання при-
бутку як джерела збільшення капіталу поля-
гає в тому, що він є найдешевшим та не несе 
загрози інтересам акціонерів банку. Однак 
протягом останніх років діяльність банківської 
системи України є збитковою, що обумовлено 
переважно проаналізованими факторами.

Ще одним потенційним напрямом підви-
щення власного капіталу банківської системи на 
сучасному етапі є залучення до банків додатко-
вого акціонерного капіталу на основі додатко-
вих емісій акцій або внесків власників чи засно-
вників банків. Але в умовах фінансової кризи 
находження від власників банків стало пробле-
матичним, що супроводжується практичною від-
сутністю ринку цінних паперів, на якому можуть 
бути реалізовані додаткові емісії цінних паперів.

Також рівень власного капіталу можна під-
вищувати за рахунок субординованого боргу. 
Такий спосіб поповнення капіталу є доволі 
популярним серед банківських установ (хоча 
і не для всіх доступним), оскільки дає змогу 
дотримуватись економічних нормативів регу-
лювання діяльності банків щодо розмірів та 
адекватності власного капіталу, підвищу-
вати прибутковість діяльності та знижувати її 
витратність.

Порівняно з емісією акцій залучення коштів 
на умовах субординованого боргу дешевше, 
проценти за субординованим боргом сплачу-
ються за рахунок збільшення валових витрат, 
що зменшує суму прибутку і, відповідно, суму 
податків, боргові зобов’язання не надають їх 
власникам права на управління банком, вони 
не можуть бути повернені інвестору раніше ніж 
через п’ять років, не можуть бути погашеними 
за ініціативи інвестора, можуть вільно брати 
участь у покритті збитків, дають змогу від-
строчити сплату процентів. Але підкреслимо, 
що субординований борг може бути недо-
ступним для багатьох банків, адже інвестори 
погодяться на такі умови тільки тих банків, що 
користуються їх довірою. З невеликими бан-
ками через високі ризики інвестори працюють 
неохоче [14, с. 194].

Висновки з цього дослідження. Отже, 
підсумовуючи результати проведеного 
дослідження, можна сказати, що власний 
капітал банку – це грошові кошти, внесені 
акціонерами (засновниками банку), а також 
кошти, утворені в процесі діяльності банку 
для забезпечення його економічної само-
стійності й фінансової стійкості протягом 
усього періоду його діяльності. Основною 
складовою власного капіталу банку є статут-
ний капітал. 

Сучасний етап розвитку банківської сис-
теми України супроводжується низьким рів-
нем власного капіталу банків. На це впливає 
низка факторів, що були поділені автором на 
зовнішні та внутрішні.

До внутрішніх факторів було віднесено 
розмір активних операцій, специфіку клієн-
тів банку, а також характер та рівень ризику 
активних операцій, дослідження яких необ-
хідно проводити на рівні окремих банків.

До зовнішніх можна віднести: рівень інфля-
ції, рівень ВВП, обсяг зовнішнього боргу, рівень 
розвитку банківської системи, рівень розвитку 
ринку цінних паперів, облікову ставку.

На основі кореляційно-регресійного аналізу 
автором було проаналізовано вплив зазна-
чених факторів на розмір як власного, так і 
статутного капіталів, так як в якості результу-
ючого показника було взято коефіцієнт спів-
відношення статутного капіталу до власного.

Серед основних джерел збільшення влас-
ного капіталу банку автором виділено прибу-
ток від банківської діяльності, кошти акціоне-
рів та субординований борг. 

Отже, для забезпечення збільшення рівня 
власного капіталу банку необхідно насампе-
ред подолати кризові явища як у вітчизняній 
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банківській системі, так і в соціально-еконо-
мічній системі. Такі дії в подальшому приве-
дуть до стимулювання розвитку банківської 

діяльності в країні, що розширить можли-
вості банків щодо збільшення рівня влас-
ного капіталу. 
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Статтю присвячено дослідженню капітальних інвестицій в економіку регіону, джерел фінансування 
інноваційно-інвестиційного розвитку Чернівецької області, їхньому значенню в системі управління інвес-
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ного розвитку регіону.
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Грубляк О.М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Статья посвящена исследованию капитальных инвестиций в экономику региона, источников финансиро-
вания инновационно-инвестиционного развития Черновицкой области, их значению в системе управления 
инвестиционной деятельностью в регионе. Уделено внимание оценке эффективности финансирования ин-
новационно-инвестиционного развития региона.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, инновационно-инвестиционное развитие, валовой 
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Grublyak O.M. EVALUATION OF FINANCING INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE 
REGION

The article is determined exploration capital investment in the regional economy, sources of financing 
innovation and investment development of Chernivtsi region, their value in the management of investment 
activity in the region. Also paid attention to assessing the effectiveness of the financing innovation and 
investment development in the region.

Keywords: capital investment, innovation and investment development, Gross regional product, funds from the 
public, own and borrowed funds of enterprises.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний етап розвитку економічних 
систем характеризується активізацією іннова-
ційних форм їх розвитку, які дають змогу під-
вищувати ефективність реалізації капіталу, 
нарощувати потенціали реального і фінансо-
вого секторів економіки, забезпечувати дина-
мічність, гнучкість і стійкість діяльності госпо-
дарюючих суб’єктів.

Саме інноваційна та інвестиційна діяль-
ність є основою для досягнення довготривалих 
позитивних темпів економічного зростання та 
покращання іміджу країни на міжнародній арені. 
Разом із тим, враховуючи об’єктивний характер 
процесу регіоналізації, потребують особливого 
ставлення держави до регіонів України як до 
головних об’єктів системної модернізації й інте-
грації у світовий простір, перегляду їх ролі та 
функцій у сучасному економічному середовищі.

Інноваційна та інвестиційна політика посі-
дає чільне місце в стратегії соціально-еконо-

мічного розвитку Чернівецької області. Місце-
вими перевагами для їх реалізації є вигідне 
економіко-географічне положення та наяв-
ність достатньо розвиненого кадрового та 
науково-технічного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке коло питань, пов’язаних із досліджен-
ням управління інвестиційною діяльністю, 
стимулюванням інвестиційних надходжень, 
підвищенням ефективності використання 
інвестиційних коштів, відображено в працях 
таких вітчизняних науковців, як Н.М.Третяк, 
С.М. Ткач, А.М. Вінгаровський, С.В. Шутюк, 
О.В. Носова та ін. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
та оцінка джерел інвестиційно-інноваційного 
розвитку регіону, визначення ключової скла-
дової капітальних інвестицій, яка найбільше 
впливає на збільшення величини ВРП, оцінка 
ефективності інноваційно-інвестиційного роз-
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витку регіону, а також виокремлення проблем 
фінансування інноваційно-інвестиційного роз-
витку Чернівецької області. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основою ефективної реалізації інно-
ваційної діяльності суб’єктів господарювання 
є наявність достатнього обсягу фінансового 
забезпечення. У зв’язку з цим інноваційна 
діяльність тісно пов’язана з інвестиційною, 
оскільки інвестиції є безпосереднім носієм 
інновацій.

Залучення інвестицій в економіку є показ-
ником стабільності й успішності соціально-
економічного розвитку певної території. Для 
активізації структурно-інноваційного віднов-
лення, переходу від екстенсивного типу еко-
номічного зростання до інтенсивного, пере-
творення окремого регіону з реципієнта на 
донора бюджету необхідно займати активну 
інвестиційну позицію і спільно з бізнес-спіль-
нотою працювати над підвищенням інвести-
ційної привабливості територіального утво-
рення.

Інвестиційна привабливість регіонів, яка 
проявляється в їх здатності залучати інвести-
ційні ресурси, формується під дією цілої низки 
факторів. Частина з них може бути описана 
за допомогою статистичних індикаторів, які 
також характеризують різні аспекти розвитку 
соціально-економічного середовища регіону. 

Одним із таких показників є індекс інвес-
тиційної привабливості регіонів, який було 
розроблено експертами Інституту економіч-
них досліджень та політичних консультацій і 
Київським міжнародним інститутом соціоло-
гії та складається із сукупності агрегованих 
компонентів, які характеризують «жорсткі» 
(незмінні) та «м’які» (змінні) фактори впливу 
[1, с. 15]. 

Так, за підсумками 2014 р. Чернівецька 
область займає передостаннє (26-те) місце 
в рейтингу інвестиційної привабливості регі-
онів, у першу п’ятірку серед яких, за даними 
дослідників, увійшли Львівська, Івано-Фран-
ківська, Одеська, Вінницька області та місто 
Київ [1, с. 8]. Хоча результати рейтингу є 
невтішними, все ж в області є передумови для 
покращання інвестиційного клімату.

Безумовно, рівень інвестиційної діяльності 
в регіоні перебуває в безпосередній залеж-
ності від стану економіки в державі, функці-
онування фінансово-кредитної системи та 
прибуткової діяльності підприємств регіону та 
інших численних факторів. 

З огляду на вищезазначене, проаналізуємо 
динаміку капітальних інвестицій у Чернівець-

кій області за більш тривалий період, зокрема 
за 2011–2015 рр., із метою виявлення осно-
вних тенденцій у фінансуванні інноваційно-
інвестиційного діяльності регіону (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій  
у Чернівецькій області за 2007‒2015 рр.

Аналізуючи дані, які наведені на рис. 1, спо-
стерігаємо неоднозначні тенденції в динаміці 
загального обсягу капіталовкладень в еконо-
міку регіону протягом періоду дослідження. 
Разом із тим, вищенаведені дані свідчать про 
те, що на теренах Чернівецької області інвес-
тиційна діяльність не характеризується тем-
пами росту. Більше того, можна стверджувати, 
що освоєння капітальних інвестицій у регіоні 
протягом 2007–2015 рр. характеризується 
циклічністю, що зумовлено нестабільністю 
соціально-економічного становища нашої 
держави й світової економіки в цілому. Так, 
свого максимального значення вони досягли 
в 2009 р. – 4483,0 млн. грн., а мінімального 
значення – у 2015 р. – 1550,2 млн. грн., навіть 
якщо перерахувати дані суми на іноземну 
валюту.

Виходячи з проведеного аналізу, можна 
зробити висновки, що динаміка освоєння капі-
тальних інвестицій у Чернівецькій області має 
такі фази: зростання (2007–2008 рр.), реце-
сія (2009–2011 рр.), поступове відновлення 
(2011–2012 рр.) та спад (2012–2015 рр.), що 
відповідає макроекономічним тенденціям в 
Україні.

Вихідною умовою здійснення інноваційно-
інвестиційного процесу на всіх його стадіях є 
наявність відповідного фінансування. З огляду 
на це, розглянемо, як змінювалася динаміка 
джерел фінансування інноваційно-інвестицій-
ного розвитку Чернівецької області (табл. 1) 
за 2011–2015 рр.

Аналізуючи дані табл. 1, спостерігаємо, що 
протягом досліджуваного періоду динаміка 
кожного з джерел фінансування інвестицій 
у регіоні характеризується неоднозначністю 
тенденцій. 

Оскільки ефективність інвестиційних про-
цесів у регіоні в довгостроковій перспективі 
багато в чому залежить від оптимальності про-
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порцій між різними джерелами фінансового 
забезпечення капітальних інвестицій, вва-
жаємо за доцільне продовжити дослідження 
динаміки джерел фінансування інвестицій у 
розрізі їх структури, що надасть можливість 
більш ґрунтовного дослідити кожне з них, а 
також встановити взаємозв’язки між реаль-
ним інвестуванням та соціально-економічним 
становищем регіону.

Основними джерелами фінансування 
інвестицій у Чернівецькій області є кошти насе-
лення на будівництво (індивідуальне житлове 
будівництво та будівництво власних квартир) 
та власні ресурси підприємств та організацій. 
У середньому більше половини капітальних 
інвестицій у регіоні акумулюються за рахунок 
коштів першого джерела, близько третини – за 
рахунок власних коштів підприємств та орга-
нізацій, тоді як менше всього освоєно інвес-
тицій за рахунок бюджетних коштів, а також 
кредитів та інших позик, частка від загального 
обсягу яких у середньому сягає не більше 
7,4% та 5,2% відповідно. 

До 2012 р. основним джерелом капіталь-
них інвестицій у Чернівецькій області були 
власні кошти підприємств та організацій. 
Так, у 2012 р. за рахунок власних ресур-
сів освоєно капітальних інвестицій на 27,1% 
більше показника попереднього року, зокрема 
1038,4 млн. грн., про що свідчать дані табл. 1. 
Водночас зростання загального обсягу фінан-
сування інвестицій за рахунок цих ресурсів 
зумовило одночасне зростання їх частки на 
4,8% у загальному обсязі капітальних інвес-
тицій, освоєних у регіоні, до рівня 41,8%. Це 
свідчить про позитивні зрушення в оновленні 
власної матеріально-технічної бази підпри-
ємств краю.

Така висока привабливість використання 
власних коштів підприємств як джерела 
фінансування капітальних інвестицій пояс-
нюється простотою залучення даного виду 
ресурсів, відсутністю необхідності сплати від-
сотків за залучення капіталу, а також можли-
вістю забезпечення платоспроможності під-
приємств у довгостроковому періоді. 

Таблиця 1
Динаміка джерел фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку  

Чернівецької області за 2011‒2015 рр., млн. грн.

Джерела капітальних інвестицій
Обсяг коштів

2011 
рік

2012 
рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Кошти державного бюджету 285,0 345,9 107,4 67,6 29,2
Кошти місцевих бюджетів 176,3 137,8 137,1 105,7 138,6
Власні кошти підприємств  
та організацій 816,8 1038,4 406,7 493,8 560,9

Кошти населення на будівництво 738,7 622,0 1129,1 1173,4 679,1
Кредити банків та ін. позики 122,8 156,9 58,1 81,2 30,5
Інші джерела фінансування 71,2 185,7 292,8 205,5 111,9
Усього 2210,8 2486,7 2131,2 2127,2 1550,2

Відхилення звітного періоду до 

Джерела капітальних інвестицій

2011 року 2012 року 2013 року 2014 року
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Кошти державного бюджету 60,9 21,4 -238,5 -68,9 -39,8 -37,1 -38,4 -56,8
Кошти місцевих бюджетів -38,5 -21,9 -0,7 -0,5 -31,4 -22,9 32,9 31,1
Власні кошти підприємств  
та організацій 221,6 27,1 -631,7 -60,8 87,1 21,4 67,1 13,6

Кошти населення на будівництво -116,7 -15,8 507,1 81,5 44,3 3,9 -494,3 -42,1
Кредити банків та інші позики 34,1 27,8 -98,8 -63,0 23,1 39,8 -50,7 -62,4
Інші джерела фінансування 114,5 160,8 107,1 57,7 -87,3 -29,8 -93,6 -45,5
Усього 275,9 12,5 -355,5 -14,3 -4,0 -0,2 -577,0 -27,1

Джерело: [2], власні розрахунки
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Разом із тим збільшення частки власного 
капіталу свідчить про зростання рівня фінан-
сової незалежності підприємств і підвищення 
їх резервного позикового потенціалу, тобто 
здатності залучати позикові кошти на більш 
вигідних умовах, а отже, і забезпечити при-
скорення розширеного відтворення [3, с. 90]. 

Відповідно, на зміну позитивній динаміці в 
2012 р. (+27,1% або +221,6 млн. грн.), у 2013 р. 
прослідковується зменшення на 60,8% фінан-
сування інвестицій у регіоні за рахунок влас-
них коштів підприємств, розмір яких в абсо-
лютному значені сягнув 406,7 млн. грн., а їхня 
частка різко скоротилася до 19,1%.

Для порівняння, в Україні власні кошти під-
приємств та організацій протягом тривалого 
періоду посідають перше місце серед джерел 
фінансування капіталовкладень. Так, ста-
ном на 2013 р. їх частка в загальному обсязі 
фінансування становила 59,7%, що більше 
на 1,1% порівняно з попереднім періодом, а в 
2014 р. – 63,8% від загального обсягу фінан-
сування [2]. 

Відповідна динаміка продовжувалася про-
тягом наступних років. Так, у 2013 р. за рахунок 
власних ресурсів освоєно 23,2% від загального 
обсягу капіталовкладень, тоді як у 2014 р. за 
рахунок цих ресурсів освоєно 36,2%.

Як відомо, власні кошти підприємств та орга-
нізацій, які можна реінвестувати в якісне вдоско-
налювання та модернізацію їх основних фон-
дів, утворюються переважно з прибутку, який 
залишається в розпорядженні підприємства та 
амортизаційних відрахувань. У зв’язку з цим 

визначальним фактором, який безпосередньо 
вплинув на спроможність здійснення інвести-
ційної діяльності за рахунок даного джерела, 
є наявність позитивних фінансових результатів 
діяльності суб’єктів господарювання.

Важливим етапом оцінки ефективності 
інвестиційної діяльності в регіоні є розрахунок 
та аналіз показників ефективності. Базовими 
серед них є коефіцієнти інвестовіддачі, інвес-
томісткості інвестиційної діяльності та показ-
ник рентабельності інвестицій, формули роз-
рахунку яких такі: 

Iв = P/Qi,                           (1)
де Iв – інвестовіддача;
Р – сума доходів (прибутків) підприємств 

від операційної діяльності;
Qi – обсяг інвестицій в основний капітал 

[4, с. 86];
Iм = 1/Iв,                           (2)

де Iм – інвестомісткість [4, с. 97, 91];
Pr=P/Qi*100%,                      (3)

де Pr – рентабельність капітальних інвес-
тицій [4, с. 91].

Результати розрахунків показників ефек-
тивності інвестиційної діяльності в Чернівець-
кій області наведені в табл. 2.

Унаслідок проведеного оцінювання ефек-
тивності інноваційної діяльності Чернівецької 
області нами було виявлено суттєві диспро-
порції між вкладенням та віддачею інвестицій 
в економіці цього регіону. Зокрема, у 2011–
2012 рр. інвестовіддача в регіоні не перевищу-
вала 0,2 грн. прибутку на 1 грн. капіталовкла-
день. Починаючи з 2013 р. даний індикатор 

Таблиця 2
Динаміка показників ефективності інвестиційної діяльності  

в Чернівецькій області за 2011–2015 рр.

Показник
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Відхилення (+/-) звітного 
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Прибуток від 
операційної діяльності 
підприємств області, 
млн. грн.

459,7 495,7 655,9 687,8 623,1 36,0 160,2 31,9 -64,7

Інвестиції в основний 
капітал, млн. грн. 2210,8 2486,7 2131,2 2127,2 1550,2 275,9 -355,5 -4,0 -577,0

Інвестовіддачча 0,208 0,199 0,308 0,323 0,402 -0,009 0,109 0,015 0,079
Інвестомісткість 4,809 5,017 3,249 3,093 2,488 0,208 -1,768 -0,156 -0,605
Рентабельність 
інвестицій, % 20,8 19,9 30,8 32,3 40,2 -0,9 10,9 1,5 7,9

Джерело: [5], власні розрахунки
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починає зростати, що засвідчує зростання 
результативності інвестиційної діяльності 
суб’єктів господарювання краю. Так, у 2015 р. 
показник становив 0,402 грн./грн., тобто 1 грн. 
інвестицій сприяє отримання 40 коп. прибутку 
внаслідок такої діяльності. 

Оберненим до показника інвестовіддачі 
є інвестоміткість, що відображає вартість 
інвестицій, що припадає на одиницю отри-
маного прибутку від операційної діяльності 
підприємств регіону. Відповідно, у роки, коли 
інвестовіддача є найменшою (2011 р.), інвес-
тиції є найдорожчими (5 грн./грн.), і, навпаки, 
у роки коли віддача інвестицій є найбільшою 
(2015 р.), їх вартість є найменшою – 2,488.

Крім несуттєвого зниження в 2012 р., про-
тягом періоду дослідження рентабельність 
інвестиційної діяльності суттєво зростала 
швидшими темпами, і проти 20,8% у 2011 р. 
уже в 2015 р. даний показник становив 40,2%, 
що вкотре засвідчує зростання ролі капіта-
ловкладень як фактора зростання прибут-
ковості та конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання. Однак показник 2015 р. є, 
скоріш за все, відображенням умовного зрос-
тання рентабельності діяльності підприємств, 
оскільки загальний обсяг капіталовкладень у 
даному році суттєво зменшився, що порівняно 
з майже незмінною прибутковістю підприємств 
штучно завищує показник рентабельності.

Більше того, аналіз показників ефектив-
ності засвідчив, що, на жаль, результативність 
інноваційної та інвестиційної діяльності в Чер-
нівецькій області в сучасних умовах залиша-
ється вкрай низькою і недостатньою як для 
забезпечення інноваційної моделі розвитку 
регіону, так і розвитку національної економіки 
України в цілому. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, проаналізувавши динаміку та струк-
туру капітальних інвестицій у Чернівецькій 
області протягом 2011–2015 рр., можна зро-

бити висновки щодо значимості кожного дже-
рела фінансування у реалізації інноваційних 
та інвестиційних процесів, визначити, які з 
них забезпечують найбільший вплив на при-
ріст валового регіонального продукту, що є 
кінцевим показником ефективності функціо-
нування економіки краю.

У ході комплексного дослідження іннова-
ційно-інвестиційній сфері Чернівецької області 
було виявлено чимало проблем, які перешко-
джають успішному функціонуванню економіки 
краю, серед яких можна виокремити такі:

‒ загальнодержавна нерозвиненість фінан-
сової інфраструктури підтримки та стимулю-
вання інноваційного та інвестиційного розви-
тку регіонів, що виражається в обмеженості 
та важкодоступності бюджетних ресурсів для 
фінансування регіональних проектів;

‒ збитковість значної частини промислових 
підприємств, що впливає на скорочення частки 
підприємств (менше 20% від загальної кіль-
кості), що здійснюють інноваційну діяльність;

‒ недосконала структура джерел фінансу-
вання інвестиційного та інноваційного розви-
тку регіону;

‒ вузька ресурсна база установ банків, 
що не дає змоги повною мірою використову-
вати кредитний механізм як дієвий інструмент 
впливу на соціально-економічний розвиток;

‒ місцеві бюджети області не є вагомим 
джерелом фінансування інвестиційної діяль-
ності в регіоні через відсутність достатнього 
обсягу фінансових ресурсів та їх високу соці-
альну спрямованість (більше 80% від загаль-
ного обсягу видатків).

Інноваційна та інвестиційна політика посі-
дає чільне місце в стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку Чернівецькій області. Місце-
вими перевагами для їх реалізації є вигідне 
економіко-географічне положення та наяв-
ність достатньо розвиненого кадрового та 
науково-технічного потенціалу.
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Статтю присвячено питанням захисту заощаджень членів кредитних спілок через Об'єднання кредитних 
спілок «Програма захисту вкладів», яке сприятиме подальшому ефективному розвитку кредитно-кооператив-
ної системи. Доведено, що питання фінансової надійності кредитних спілок та захисту вкладів членів кредит-
них спілок є нагальними і потребують подальшого розгляду. Обґрунтовано предмет та мету діяльності «Про-
грами захисту вкладів». Запропоновано, що рівень гарантування внесків (вкладів) членів кредитної спілки на 
депозитні рахунки буде реалізований шляхом страхування депозитів. Визначено переваги участі в «Програмі 
захисту вкладів» для кредитних спілок. Виявлено, що управління «Програмою захисту вкладів» здійснюється 
з урахуванням досвіду інших країн та світових тенденцій у побудові систем охорони депозитів.

Ключові слова: фінансова надійність кредитних спілок, захист вкладів членів кредитних спілок, страху-
вання депозитів, гарантування внесків членів кредитної спілки, депозитні рахунки, охорона депозитів.

Добровольская Е.В. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВКЛАДОВ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
Статья посвящена вопросам защиты сбережений членов кредитных союзов через Объединение кредитных 

союзов «Программа защиты вкладов», которое будет способствовать дальнейшему эффективному разви-
тию кредитно-кооперативной системы. Доказано, что вопросы финансовой надежности кредитных союзов 
и защиты вкладов членов кредитных союзов являются неотложными и требуют дальнейшего рассмотре-
ния. Обоснованы предмет и цель деятельности «Программы защиты вкладов». Предложено, что уровень 
гарантирования вкладов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета будет реализован путем 
страхования депозитов. Определены преимущества участия в «Программе защиты вкладов» для кредитных 
союзов. Выявлено, что управление «Программой защиты вкладов» осуществляется с учетом опыта других 
стран и мировых тенденций в построении систем охраны депозитов.

Ключевые слова: финансовая надежность кредитных союзов, защита вкладов членов кредитных со-
юзов, страхование депозитов, гарантирование вкладов членов кредитного союза, депозитные счета, охрана 
депозитов.

Dobrovolska O.V. PROGRAM SECURITY DEPOSITS OF CREDIT UNIONS
The article is devoted to the protection of savings of members of credit unions through the union of credit unions 

“Deposit protection program” that will contribute to the further development of effective credit and co-operative 
system. It is proved that the issue of financial soundness of credit unions and the protection of deposits of members 
of credit unions are urgent and require further consideration. Grounded object and purpose of the activity “Deposit 
protection program”. It is proposed that the level of guarantee deposits of the credit union to deposit accounts will be 
implemented by deposit insurance. The advantages of participation in the program for the protection of deposits of 
credit unions. It was revealed that the management of “Deposit protection program” shall be based on the experience 
of other countries and global trends in the construction of the deposit protection systems.

Keywords: financial reliability of credit unions, the protection of deposits of members of credit unions, insurance 
deposits, the deposit guarantee members of the credit union, savings accounts, security deposits.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Відродження кредитного руху на 
теренах незалежної України ініціювали пред-
ставники канадської та американської діа-
спор на початку 1990-х років. Лише в грудні 
2001 р. на зміну «Тимчасовому положенню 
про кредитні спілки в Україні», затвердженому 
Указом Президента в 1993 р., прийшов пер-
ший спеціалізований нормативно-правовий 
акт, що регулює цю діяльність, – Закон «Про 
кредитні спілки». Функції державного регуля-
тора цього ринку в червні 2003 р. Указом Пре-

зидента було покладено на Державну комісію 
з регулювання ринків фінансових послуг (від 
23.11.2011 р. – Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), ство-
рено Державний реєстр фінансових установ 
із наступним запровадженням спеціалізованої 
звітності, яка подавалася до державного регу-
лятора і відрізнялася від стандартних форм 
звітності [1, c. 19].

Після 2008 р. ринок кредитних спілок 
зазнав серйозних змін: у минуле відійшли кре-
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дитні спілки квазібанківського типу, що про-
водили нездорову, ризиковану кредитну полі-
тику. Весною 2009 р., окрім кризи, по ринку 
вдарила зміна команди в Національній комі-
сії з регулювання ринків фінансових послуг, 
а відтак, змінилися підходи до державного 
регулювання. Наприклад, під час перевірок 
чимало кредитних спілок автоматично виклю-
чалися з Державного реєстру фінансових 
установ лише на підставі Акта про відсутність 
за місцезнаходженням або за ненадходження 
звітності, незважаючи на наявність депозитів 
вкладників. Отже, питання фінансової надій-
ності кредитних спілок та захисту вкладів 
членів кредитних спілок є і тепер нагальними 
і потребують подальшого розгляду, доопрацю-
вань та вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу розробці різних аспектів фінан-
сової надійності кредитних спілок приділяли 
такі вчені, як А. Гамбург [1], А. Оленчик [2], 
О. Тавасієв [3], С Хорунжий [4] та ін. Розгляд 
фінансової стійкості кредитних спілок як сукуп-
ності інструментів, що забезпечують тотальну 
організацію фінансової рівноваги кредитної 
спілки, неможливий без такого показника, як 
якість депозитної бази кредитної спілки. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – обґрунтувати про-
позиції щодо захисту заощаджень членів кре-
дитних спілок через Об'єднання кредитних 
спілок «Програма захисту вкладів», надати 
відповідні пропозиції, які сприятимуть подаль-
шому ефективному розвитку кредитно-коопе-
ративної системи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Активна фаза світової фінансової 
кризи завершилася на початку 2010 р. На 
поточний момент можна констатувати, що 
ситуація в секторі кредитних спілок стабілі-
зувалася і настав час для очищення та пере-
осмислення перспектив їх подальшого роз-
витку.

«Програма захисту вкладів» (поза рамок 
ВАКС та НАКСУ) створена 12 червня 2007 р. і 
є добровільним саморегулівним об’єднанням 
кредитних спілок, відкритим для всіх кредит-
них спілок [3, c. 18].

Предмет діяльності «Програми захисту 
вкладів» (далі – ПЗВ) – вжиття заходів фінан-
сової, організаційної, правової та методоло-
гічної підтримки кредитних спілок – учасників 
ПЗВ, які опинилися у скрутному фінансово-
господарському становищі, що може впли-
нути на виконання ними своїх зобов’язань 
перед членами та іншими кредиторами, а 

також недопущення погіршення фінансового 
становища кредитних спілок – учасників ПЗВ.

Метою діяльності ПЗВ є [6, c. 53–60]:
– зміцнення довіри до кредитних спілок та 

системи кредитної кооперації в цілому;
– гарантування високого рівня ділової 

репутації та авторитету кредитних спілок;
– забезпечення фінансової стабільності 

кредитних спілок – учасників Об'єднання та 
захист грошових вкладів їх членів;

– мінімізація впливу негативних наслід-
ків системних фінансових криз на кредитні 
спілки – учасники ПЗВ;

– уведення норм і стандартів пруденцій-
ного нагляду (для кредитних спілок – учасни-
ків ПЗВ);

– проведення внутрішнього моніторингу 
фінансового стану та системи управління кре-
дитних спілок – учасників ПЗВ;

– запровадження ефективних механізмів 
підвищення рівня ліквідності кредитних спілок.

Об'єднання кредитних спілок «Програма 
захисту вкладів» – це неприбуткова організа-
ція, основним завданням якої є забезпечення 
фінансової стабільності кредитних спілок – 
учасників Об’єднання та захист грошових 
вкладів їх членів. «Програма захисту вкладів» 
є добровільним об’єднанням кредитних спі-
лок, відкритим для всіх кредитних спілок, яка 
побудована на прямій участі кредитних спілок 
незалежно від членства в будь-якій з асоціа-
цій кредитних спілок.

Діяльність «Програми захисту вкладів» 
спрямована не лише на забезпечення пев-
них конкурентних переваг її учасникам, а й на 
створення засад для зміцнення системи кре-
дитної кооперації загалом.

ПЗВ упроваджує принципи трирівне-
вої комплексної системи охорони депозитів 
[4, c. 22]:

1. Базовий (основний) рівень – рівень кре-
дитної спілки.

2. Рівень забезпечення фінансової стабіль-
ності – рівень «Програми захисту вкладів».

3. Рівень гарантій – рівень системи гаран-
тування внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки.

На базовому рівні, тобто на рівні кредитної 
спілки, відбувається:

– проведення ефективної політики з 
метою мінімізації ризиків та максимальної 
капіталізації;

– забезпечення діяльності органів управ-
ління та найманого персоналу відповідно 
до законодавства України та кооперативних 
принципів;
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– орієнтація кредитних спілок на стабіль-
ний розвиток;

– упровадження найкращих практик у 
сфері внутрішнього контролю та розкриття 
інформації, у тому числі інформації, яка сто-
сується прав членів кредитних спілок при 
отриманні фінансових послуг.

На другому рівні – рівні забезпечення 
фінансової стабільності – «Програма захисту 
вкладів» здійснює моніторинг (нагляд) кредит-
них спілок із метою оцінки фінансового стану 
та діяльності органів управління задля забез-
печення їх фінансової стабільності. Це перед-
бачає такий комплекс заходів:

– збір, обробка, перевірка звітності кре-
дитних спілок. Це передбачає, зокрема, й 
попередню перевірку звітності, яка подається 
до Нацкомфінпослуг, із метою недопущення 
застосування до кредитних спілок – учасників 
«Програми захисту вкладів» заходів впливу 
на помилки в поданих звітних даних;

– моніторинг дотримання правил надання 
фінансових послуг шляхом перевірки внутріш-
ніх положень та проведення виїзних перевірок 
у кредитні спілки;

– оцінка кредитного портфеля – оцінка про-
строченої заборгованості в кредитних спілках, 
причому не лише за нормативами, визначеними 
Нацкомфінпослуг, а й за іншими спеціальними 
методиками, які дають змогу надати рекомен-
дації для покращання якості продуктивних акти-
вів кредитних спілок, підвищення ефективності 
роботи з простроченими кредитами тощо;

– аналіз фінансового стану кредитної 
спілки, у тому числі перевірка дотримання 
нормативів, установлених Нацкомфінпослуг;

– розробка рекомендацій для усунення 
порушень законодавства та покращання 
фінансового стану;

– розробка планів відновлення фінансо-
вої стабільності. Плани відновлення фінансо-
вої стабільності розроблятимуться за резуль-
татами попередньо проведених перевірок, 
аналізу звітності, проведених тестів раннього 
попередження;

– запровадження тимчасової адміністрації 
в кредитних спілках як крайнього засобу поря-
тунку спілки (п’ять із шести тимчасових адмі-
ністраторів кредитних спілок України заявили 
про свою готовність співпраці з «Програмою 
захисту вкладів»).

При виконанні поставлених завдань «Про-
грама захисту вкладів» зорієнтована на мак-
симальне використання потенціалу обласних 
асоціацій кредитних спілок. Йдеться, зокрема, 
про співпрацю в частині збору та обробки 

фінансових даних кредитних спілок, реаліза-
ції програм фінансового оздоровлення, про-
ведення тимчасових адміністрацій, розробки 
та запровадження стандартів діяльності кре-
дитних спілок. Для виконання цих завдань 
планується залучати фінансових аналітиків та 
юристів обласних асоціацій кредитних спілок.

На третьому рівні реалізується система 
гарантування внесків (вкладів) членів кредит-
ної спілки на депозитні рахунки. На відміну 
від перших двох рівнів системи, які «працю-
ють» на кредитну спілку, цей рівень спрямова-
ний на надання додаткових гарантій членам 
спілки, щоб захистити їхні внески (вклади) на 
депозитні рахунки.

Для кредитних спілок – учасників «Про-
грами захисту вкладів» рівень гарантування 
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на 
депозитні рахунки буде реалізований шляхом 
страхування депозитів в «Українській страхо-
вій компанії кредитних спілок», співвласником 
якої виступає ПЗВ. У такий спосіб кредитні 
спілки – учасники «Програми захисту вкла-
дів» створюють проміжну схему гарантування 
вкладів членів кредитних спілок, завдяки якій 
забезпечується захист вкладів уже сьогодні, 
не чекаючи, доки буде створена загальнодер-
жавна система гарантування вкладів для чле-
нів кредитних спілок [7, c. 8–10].

Це – інноваційна схема гарантування вкла-
дів членів кредитних спілок, яка в більш зрілих 
системах, які мали в своєму розпорядженні 
довгий час для еволюційного розвитку, не є 
поширеною, але довела свою ефективність 
у молодих системах кредитної кооперації і 
добре підходить для умов України, тому що 
дає змогу за досить короткий проміжок часу 
за рахунок установлених законодавчих вимог 
стосовно капіталу та процедур страхування 
забезпечити високий рівень гарантій вкладни-
кам кредитних спілок.

Переваги участі в «Програмі захисту вкла-
дів» для кредитних спілок:

1. Приналежність до системи гарантування 
і стабілізації – своєрідний «знак якості».

2. Постійний моніторинг стану свідчить про 
надійність установи.

3. Гарантування вкладів членів є марке-
тинговою перевагою.

4. У випадку погіршення стану спілки для 
неї буде розроблена покрокова програма ста-
білізації.

5. Попередження заходів впливу з боку 
регулятора.

6. Превентивна перевірка коректності 
ведення діяльності.



539

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

7. Всебічне інформаційне супроводження 
діяльності кредитних спілок. Впровадження 
такого страхового продукту, як страхування 
депозитів, супроводжуватиметься інформа-
ційною кампанією серед членів кредитних 
спілок, адже є досить вагомі аргументи на 
користь фінансової стійкості і надійності кре-
дитних спілок, фінансовий стан яких постійно 
перебуває під моніторингом із боку «Про-
грами захисту вкладів», оцінка діяльності про-
водиться відповідно до світових стандартів, 
та які страхують вклади своїх членів.

Відкритість кредитної спілки. Для якомога 
ширшого інформування громадськості про 
фінансовий стан кредитних спілок, підви-
щення прозорості їх діяльності, посилення 
довіри споживачів фінансових послуг до них, 
залучення нових членів «Програмою захисту 
вкладів» був запроваджений інформаційний 
проект «Відкрита кредитна спілка». У межах 
цього інформаційного проекту спілки учасники 
ПЗВ обов’язково розкривають на сайті «Про-
грами захисту вкладів» загальну інформацію 
про кредитну спілку, фінансові показники та 
критерії діяльності кредитної спілки.

Будь-яка кредитна спілка, яка позиціонує 
себе як стабільна та прозора фінансова уста-
нова, може приєднатися до проекту, подавши 
відповідну заяву. При цьому подання інформа-
ції здійснює сама кредитна спілка, а завдання 
ПЗВ полягає в адмініструванні проекту.

Об'єднання кредитних спілок «Програма 
захисту вкладів» спостерігає за кредитними 
спілками – її членами, бо цифри, що нада-
ються Нацкомфінпослуг, часто дуже відносні 
та не відображають реальної ситуації (не всі 
кредитні спілки, інформація про які внесена 
до Державного реєстру фінансових установ, 
подають звітність до регулятора або ж пода-
ють некоректні звіти). Також об’єднання прово-
дить щорічний зовнішній моніторинг діяльності 
кредитних установ, перевіряються кредитний 
і депозитний портфелі, рівень внутрішнього 
контролю. За інформацією ПЗВ, порівняно з 
2009 р. спостерігається поетапне відновлення 
позицій на ринку, підходи до оцінки позичаль-
ника стали жорсткішими. Криза показала, що на 
відміну від банків для кредитних спілок порука 
фізичних осіб є найефективнішим способом 
забезпечення кредиту. Дзвінок поручителю або 
його дружині часто дуже швидко розв’язує про-
блему. Звісно, й до суду також доходить, але це 
поодинокі випадки – по дрібних кредитах кіль-
кість спорів дуже незначна. Кредитні спілки за 
своєю суттю зорієнтовані на потреби людини, 
а не на грабіжницькі відсотки. На відміну від 

банків кредитні спілки зацікавлені, щоб людина 
швидко й безболісно «погасила» кредит, ско-
ристалася благом і, можливо, прийшла знову. 
Є приклади, коли ті чи інші особи користува-
лися кредитом від 10 до 18 разів.

Спілки стають зваженішими у фінансовій полі-
тиці, ретельніше підходять до оцінки становища 
позичальників. Саме тому в переважній більшості 
спілок за цей період не утворилися нові простро-
чені кредити. Проблемними залишаються тільки 
частина кредитів, виданих у докризовий період.

Керівництво «Програмою захисту вкладів» 
здійснюється відповідно до основних коопера-
тивних принципів: один учасник – один голос; 
прозорість в управлінні; прийняття рішень, які 
стосуються кредитних спілок, відбувається 
самими кредитними спілками; демократичний 
контроль.

Висновки з цього дослідження. Кредитні 
спілки – учасники «Програми захисту вкладів» 
здійснюють пряме (через збори учасників) 
або опосередковане (через участь у виборних 
органах – Раді та Ревізійному комітеті) управ-
ління програмою захисту вкладів.

Управління «Програмою захисту вкладів» 
здійснюється з урахуванням досвіду інших 
країн та світових тенденцій у побудові систем 
охорони депозитів. Свої рекомендації по роз-
будові «Програми захисту вкладів» надають 
члени Дорадчого комітету.

За результатами діяльності кредитних спі-
лок – учасників саморегулівної організації 
«Програма захисту вкладів» спостерігалося 
зростання основних базисних показників 
діяльності. Разом із тим всі учасники «Про-
грами захисту вкладів» на виконання рішення 
зборів учасників ПЗВ від 17 червня 2008 р. 
продовжували діяльність по капіталізації кре-
дитних спілок і значну частину доходу спрямо-
вували на формування резервного капіталу.

Кредитні спілки мають активізувати свою 
діяльність, особливо в сільській місцевості, 
де банківський сектор своїми фінансовими 
послугами представлений або слабо, або 
зовсім відсутній. Не слід обмежуватися тра-
диційними напрямками роботи. Варто привер-
нути увагу й на інші, не менш перспективні, 
зокрема на зелений туризм, енергозбере-
ження, на підтримку земельної реформи.

Для подальшого розвитку кредитних спілок 
має значення їх функціональна інтеграція з 
територіальними громадами, іншими видами 
кооперативів, різноманітними формами еко-
номічної та соціальної самоорганізації насе-
лення, професійними спілками, трудовими 
колективами, навчальними закладами тощо.
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Дудчик О.Ю., Пашикян И.С., Соловьева А.Г. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты инвестирования в Украину. Проанализированы 

динамика поступления иностранных инвестиций и отток инвестиционных ресурсов из Украины за границу. 
Определены регионы и отрасли экономики страны, наиболее привлекательные для иностранных инвесторов. 
Материал представлен в сравнительном анализе, динамику изменений проиллюстрировано хронологически.
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Dudchik O.Y., Pashikyan I.S., Solovyova A.G. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE
In the article the theoretical and practical aspects of investing in Ukraine. The dynamics of foreign investment and 

outflow of investment resources of Ukraine abroad. Defined regions and sectors of the economy, the most attractive 
for foreign investors. The material presented in comparative analysis, dynamic changes illustrated chronologically.

Keywords: foreign investment, direct investment, capital, investment attractiveness, attractiveness of the region, 
the economic attractiveness of the area.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Дослідження інвестиційної сфери 
економіки завжди перебувало в центрі уваги 
економічної думки. Це обумовлено тим, 
що категорія інвестицій є базовим елемен-
том повсякденної господарської діяльності 
суб'єктів ринку та процесу економічного 
зростання держав світу. На сучасному етапі 
економіка України потребує значного вли-
вання коштів, насамперед іноземних інвес-
тицій, адже власні ресурси або вичерпані, 
або значно знецінені внаслідок інфляції. 
Тому питання забезпечення інвестиційної 
привабливості країни набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретичні та практичні аспекти інозем-
ного інвестування є однією з найактуальніших 
тем дослідження багатьох зарубіжних та вітчиз-
няних науковців, зокрема: О.Я. Яременко, 
О.А. Прокопчука, Ю.В. Чириченко, Б.А. Дада-
шева та ін. Але, враховуючи нестабільну полі-
тичну і економічну ситуацію, в якій опинилась 

Україна, це питання потребує постійного і 
детального аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити інвести-
ційну привабливість України в цілому та її регі-
онів зокрема, визначити провідні галузі еконо-
міки, в які спрямовуються іноземні інвестиції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціально-економічний розвиток 
та зростання країни, структурне перетво-
рення її економіки, відродження експортного 
потенціалу та підвищення міжнародної кон-
курентоспроможності є неможливими без 
формування джерел інвестиційних ресурсів. 
В умовах поглиблення глобалізації міжна-
родного бізнес-середовища, ефективність та 
динамізм зазначених процесів визначаються 
спроможністю суб’єктів підприємництва вико-
ристовувати не лише внутрішні, а й інтернаці-
ональні (іноземні) інвестиції [1, c. 28]. 

Основну частку іноземних інвестицій ста-
новлять прямі інвестиції, під якими розумі-
ється різновид іноземних інвестицій, при-
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значених для виробництва і забезпечення 
контролю над діяльністю підприємств завдяки 
володінню контрольним пакетом акцій. 

Головними перевагами, які надають прямі 
іноземні інвестиції, є:

• створення нових виробничих потужнос-
тей, робочих місць;

• розвиток і обмін новітніми технологіями 
та ноу-хау;

• приток іноземної валюти; 
• підвищення конкурентоспроможності ре- 

гіону;
• поліпшення платіжного балансу; 
• комплексне використання ресурсів;
• розвиток експортного потенціалу і зни-

ження рівня залежності від імпорту;
• досягнення соціально-економічного ефек- 

ту (підвищення рівня зайнятості, розбудова соці-
альної інфраструктури тощо) [2, с. 202; 3, с. 46].

Водночас використання іноземних інвести-
цій для країни є потенційним джерелом загроз, 
таких як експлуатація сировинних ресурсів 
та забруднення навколишнього природного 
середовища, підвищення рівня залежності 
країни від іноземного капіталу, зниження рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товаро-
виробників, трансфер капіталу за кордон. Але 
сучасні реалії України вказують на те, що без 
іноземних інвестицій підняти економіку країни 
буде вкрай важко. 

Обсяг залучених із початку інвесту-
вання прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України на кінець 2015 р. становив 
43 371,4 млн. дол. США, зменшившись за два 
роки на 14 785,5 млн. дол. США, або на 25,4%. 
Це можна вважати критичним для економіки 
країни і свідчить про погіршення її інвестицій-
ної привабливості, адже починаючи з 2005 р. 
і до кінця 2013 р. іноземні інвестори вважали 
Україну інвестиційно привабливою, про що 
свідчить досить активне нарощували обсягів 
іноземних інвестицій в країну. Інвестиції над-
ходили в обсягах від 4,3 млрд. дол. США до 
8,3 млрд. дол. США, тобто приріст іноземного 
капіталу відбувався щорічно на 10–40%. Мак-
симальний обсяг іноземних інвестицій припа-
дає на кінець 2013 р. – 58 156,9 млн. дол. США. 
2014 р. став переломним, інвестори почали 
виводити свої активи з країни, обсяг інозем-
них інвестицій зменшився до рівня 2010 р., 
фактично відкинувши країну в даній галузі на 
шість років назад. Така ситуація обумовлена 
політичною та економічною нестабільністю в 
країні, військовими діями та високим рівнем 
корупції.

У 2015 р. в економіку України іноземними 
інвесторами вкладено 3 763,7 млн. дол. США 
та вилучено 891,3 млн. дол. США пря-
мих інвестицій. Зменшення вартості акці-
онерного капіталу за рахунок переоцінки, 

Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіку України в 2012–2015 рр.

Країни
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США %

Усього 54462,4 100,0 58156,9 100,0 45916,0 100,0 43371,4 100,0
Австрія 3401,4 6,2 3257,5 5,6 2526,4 5,5 2402,4 5,5
Беліз - - 1055,6 1,8 642,4 1,4 547,2 1,3
Велика Британія 2556,5 4,7 2714,1 4,7 2145,5 4,7 1852,5 4,3
Віргінські 
Острови (Брит.) 1884,9 3,5 2493,5 4,3 1997,7 4,4 1798,9 4,1

Італія 1015,9 1,9 1267,8 2,2 999,1 2,2 972,4 2,2
Кіпр 17275,1 31,7 19035,9 32,7 13710,6 29,9 11744,9 27,1
Нідерланди 5168,6 9,5 5561,5 9,6 5111,5 11,1 5610,7 12,9
Німеччина 6317,0 11,6 6291,8 10,8 5720,5 12,5 5414,3 12,5
Польща 916,4 1,7 845,4 1,5 831,2 1,8 785,9 1,8
Російська 
Федерація 3785,8 7,0 4287,4 7,4 2724,3 5,9 3392,1 7,8

США 936,7 1,7 991,1 1,7 862,3 1,9 698,9 1,6
Франція 1765,3 3,2 1825,8 3,1 1614,7 3,5 1528,1 3,5
Швейцарія 1106,2 2,0 1325,4 2,3 1390,6 3,0 1364,2 3,1
Інші 8332,6 15,3 7204,1 12,3 5639,2 12,2 5258,9 12,3

Складено авторами за даними джерела [5]
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втрат та перекласифікації становило 
5 245,8 млн. дол. США, у т. ч. за рахунок кур-
сової різниці 5024,3 млн. дол. США.

Інвестиції надійшли зі 134 країн світу. Із 
країн ЄС із початку інвестування в еконо-
міку України внесено 33 042,3 млн. дол. США 
інвестицій (76,2% загального обсягу акці-
онерного капіталу), з інших країн світу – 
10 329,1 млн. дол. США (23,8%) [4].

До десятки основних країн-інвесторів 
(табл. 1), на які припадає 83,0% загального 
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 
11 744,9 млн. дол. США (27,1%), Нідерланди – 
5 610,7 млн. дол. США (12,9%), Німеччина – 
5 414,3 млн. дол. США (12,5%), Російська 
Федерація – 3 392,1 млн. дол. США (7,8%), 
Австрія – 2 402,4 млн. дол. США (5,5%), Велика 
Британія – 1 852,5 млн. дол. США (4,3%), 
Віргінські Острови – 1 798,9 млн. дол. США 
(4,1%), Франція – 1 528,1 млн. дол. США 
(3,5%), Швейцарія – 1 364,2 млн. дол. США 
(3,1%) та Італія – 972,4 млн. дол. США (2,2%).

Найбільше іноземних інвестицій, частка 
яких перевищує 50%, надходить лише з трьох 
країн – Кіпру, Німеччини та Нідерландів. Дещо 
зменшилась питома вага надходжень із Кіпру 
(з 31,7% до 27,1%) і збільшилась питома вага 
іноземних інвестицій, що надійшли з Нідер-
ландів – з 9,5% до 12,9%. Суттєвих коливань 
у структурі надходження коштів з інших країн 
не спостерігається протягом багатьох років.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капі-
талу) з України в економіку країн світу на кінець 
2015 р. становив 6 210,0 млн. дол. США (табл. 2), 
у т. ч. у країни ЄС – 6 006,0 млн. дол. США 
(96,7% загального обсягу), в інші країни світу – 
204,0 млн. дол. США (3,3%). Максималь-
ний обсяг фінансування припадає на кінець 

2013 р. і становить 6 575,3 млн. дол. США, 
зменшившись за два роки на 365,3 млн. дол. 
США, або на 5,6%. Тобто інвестування вітчиз-
няними інвесторами за кордон зменшилось 
значно менше, ніж надходження інвестицій в 
Україну.

Прямі інвестиції з України здійснено до 
47 країн світу [4], переважна частка яких спря-
мована до Кіпру, при цьому з початку 2014 р. 
до початку 2016 р. ця частка зросла з 88,5% 
до 93,7%, що фактично свідчить про збіль-
шення виведення коштів в офшори і не може 
бути оцінено позитивно. Що стосується інших 
країн, то їх доля становить 6,3% у загальному 
обсязі прямих інвестицій.

Цікавим моментом є те, що надходження 
іноземних інвестицій із Російської Федера-
ції в 2014 р. зменшилось порівняно з 2013 р. 
на 1 563,1 млн. дол. США, або на 36,5%, а в 
2015 р. зросло на 667,8 млн. дол. США, або на 
24,5%. Фінансування ж з України в економіку 
Російської Федерації за аналогічний період 
зменшилось спочатку на 165,5 млн. дол. США, 
або на 45,7%, а потім ще на 74,1 млн. дол. 
США, або на 37,6%. В абсолютному значенні 
надходження зменшились майже в три рази.

Інвестиційна привабливість України фор-
мується з інвестиційної привабливості її окре-
мих регіонів (табл. 3).

Починаючи з 2014 р. Державна служба 
статистики наводить дані без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополь та частини 
зони проведення антитерористичної операції. 
Цим можна частково пояснити загальне змен-
шення обсягів інвестицій у 2014–2015 рр. Але 
крім цього відбулось абсолютне зменшення 
обсягу іноземних інвестицій по всіх областях 

Таблиця 2 
Прямі інвестиції з України в економіки країн світу в 2012–2015 рр.

Країни
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США %

Усього 6481,9 100,0 6575,3 100,0 6352,2 100,0 6210,0 100,0
Кіпр 5810,5 89,6 5818,5 88,5 5819,0 91,6 5817,6 93,7
Російська Федерація 292,5 4,5 362,4 5,5 196,9 3,1 122,8 2,0
Латвія 95,5 1,5 98,8 1,5 85,0 1,3 69,8 1,1
Польща 54,2 0,8 56,4 0,9 52,6 0,8 50,1 0,8
Грузія 32,8 0,5 42,1 0,6 36,4 0,6
Віргінські Острови 
(Брит.) 25,8 0,4 25,8 0,4 25,8 0,4 51,3 0,8

Казахстан 25,0 0,4 25,9 0,4 24,2 0,4
Інші країни 145,6 2,3 145,4 2,2 112,3 1,8 98,4 1,6

Складено авторами за даними джерела [5]
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країни, крім Івано-Франківської. За останні 
два роки це єдина область, в яку відбулось 
збільшення надходжень іноземних інвести-
цій, їх питома вага в загальній сумі інвестицій 
зросла з 1,4% до 1,9%.

При абсолютному зменшенні обсягів надхо-
дження прямих іноземних інвестицій відбулось 
збільшення питомої ваги м. Київ (з 48,8% до 
52,1%), Дніпропетровської (з 15,3% до 16,6%) 
та Полтавської (з 1,7% до 2,3%) областей. 
За період 2014–2015 рр. зменшились обсяги 
іноземних інвестицій у Донецькій області – 
майже в два рази, питома вага зменшилась з 
6% до 4,2%, при цьому область залишається 
в п’ятірці інвестиційно привабливих регіонів. 
Що стосується інших областей, то суттєвих 
змін питомої ваги в загальній сумі іноземних 

інвестицій не спостерігається. Отже, на поча-
ток 2016 р. найбільш привабливими для іно-
земних інвесторів є м. Київ, Дніпропетровська, 
Донецька, Київська, Харківська, Одеська, 
Львівська, Полтавська, Запорізька, Івано-
Франківська та Луганська області. Питома 
вага кожної з інших областей у загальній 
сумі іноземних інвестицій не перевищує 1%. 
Найменш привабливими є Тернопільська, 
Чернівецька, Кіровоградська та Чернігівська 
області, іноземні інвестори практично не здій-
снюють інвестування в ці регіони.

Що стосується активності вітчизняних 
інвесторів при інвестуванні за кордон (табл. 
4), то 86,8% інвестицій здійснюється пред-
ставниками Донецької області, близько 10% 
припадає на м. Київ, 1,2% – на інвесторів 

Таблиця 3
 Прямі іноземні інвестиції в регіонах України в 2012–2015 рр.

Регіони 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США %

Україна 54462,4 100,0 58156,9 100,0 45916,0 100,0 43371,4 100,0
АРК 1463,7 2,7 1608,9 2,8 … …
області
Вінницька 245,4 0,5 278,7 0,5 250,9 0,5 187,1 0,4
Волинська 361,2 0,7 339,3 0,6 271,8 0,6 248,1 0,6
Дніпропетровська 8351,8 15,3 9092,1 15,6 7758,7 16,9 7182,9 16,6
Донецька 2981,6 5,5 3510,5 6,0 2550,4 5,6 1827,7 4,2
Житомирська 363,8 0,7 387,7 0,7 286,0 0,6 249,3 0,6
Закарпатська 407,2 0,7 447,4 0,8 376,6 0,8 311,5 0,7
Запорізька 1144,2 2,1 1124,7 1,9 885,2 1,9 931,7 2,1
Івано-Франківська 642,5 1,2 813,5 1,4 925,9 2,0 836,6 1,9
Київська 1927,7 3,5 1948,3 3,4 1653,8 3,6 1627,1 3,8
Кіровоградська 103,7 0,2 150,9 0,3 84,7 0,2 64,4 0,1
Луганська 838,5 1,5 883,8 1,5 671,1 1,5 582,4 1,3
Львівська 1634,8 3,0 1706,0 2,9 1374,9 3,0 1248,1 2,9
Миколаївська 259,9 0,5 280,5 0,5 232,6 0,5 212,7 0,5
Одеська 1629,5 3,0 1670,7 2,9 1432,5 3,1 1337,4 3,1
Полтавська 942,8 1,7 1065,1 1,8 1029,3 2,2 1000,6 2,3
Рівненська 296,9 0,6 312,9 0,5 269,3 0,6 220,2 0,5
Сумська 374,4 0,7 427,2 0,7 264,7 0,6 201,6 0,5
Тернопільська 64,6 0,1 68,2 0,1 56,4 0,1 50,1 0,1
Харківська 2170,4 4,0 2216,3 3,8 1726,0 3,8 1569,5 3,6
Херсонська 245,2 0,5 279,4 0,5 210,4 0,4 210,6 0,5
Хмельницька 208,6 0,4 225,5 0,4 189,2 0,4 166,8 0,4
Черкаська 884,1 1,6 890,0 1,5 510,4 1,1 352,9 0,8
Чернівецька 64,3 0,1 69,8 0,1 68,7 0,1 59,3 0,1
Чернігівська 105,3 0,2 128,6 0,2 103,8 0,2 92,2 0,2
м. Київ 26592,1 48,8 28039,7 48,2 22733,0 49,5 22600,4 52,1
м. Севастополь 158,4 0,3 191,2 0,3 … …

Складено авторами за даними джерела [4]
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Таблиця 4 
Прямі інвестиції з регіонів України в економіці світу в 2012–2015 рр.

Регіони 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США %
Україна 6481,9 100,0 6575,3 100,0 6352,2 100,0 6210,0 100,0
АРК 2 0,0 2,1 0,0 … …
області
Вінницька 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Дніпропетровська 191,2 3,0 200,3 3,0 114,2 1,8 71,9 1,2
Донецька 5426,3 83,7 5432,2 82,6 5405,6 85,0 5391,2 86,8
Запорізька 41,6 0,6 48,1 0,7 34,0 0,5 25,0 0,4
Київська 7,0 0,1 7,3 0,1 4,6 0,1 0,9 0,0
Кіровоградська 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 - -
Луганська 11,1 0,2 11,6 0,2 10,3 0,2 9,4 0,2
Львівська 27,4 0,4 28,4 0,4 37,2 0,6 34,5 0,6
Миколаївська 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0
Одеська 53,9 0,8 37,5 0,6 29,5 0,5 18,7 0,3
Полтавська 2,3 0,0 3,4 0,0 2,6 0,0 2,3 0,0
Сумська 2,7 0,0 3,8 0,0 2,5 0,0 1,7 0,0
Харківська 12,9 0,2 16,3 0,3 13,6 0,2 10,3 0,2
Херсонська 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
м.Київ 671,1 10,4 751,3 11,4 686,0 10,9 633,5 10,2

Складено авторами за даними джерела [4]

Таблиця 5
Прямі іноземні інвестиції в Україні за видами економічної діяльності в 2012–2015 рр.

Галузь
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США %
Усього 54462,4 100,0 58156,9 100,0 45916,0 100,0 43371,4 100,0
Сільське господар-
ство, мисливство, 
лісове господарство

800,7 1,5 839,3 1,4 594,1 1,3 500,6 1,2

Промисловість 17166,7 31,5 18012,5 31,0 14817,1 32,3 13280,1 30,6
Добувна промисло-
вість 1548,4 2,8 1668,9 2,9 1461,2 3,2 1243,6 2,9

Переробна промисло-
вість 14078,7 25,9 14701,5 25,3 12569,5 27,4 11331,7 26,1

виробництво та роз-
поділення електро-
енергії, газу та води

1539,7 2,8 1642,2 2,8 786,4 1,8 704,8 1,7

Будівництво 974,1 1,8 1649,6 2,8 1289,9 2,8 1158,3 2,7
Торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів 6003,0 11,0 7559,6 13,0 6019,2 13,1 5659,5 13,0

Транспорт, зв’язок, 
інформація 3015,7 5,5 3704,2 6,4 3001,7 6,5 3505,9 8,1

Фінансова та стра-
хова діяльність 16105,6 29,6 15348,8 26,4 11537,4 25,1 11823,9 27,3

Операції з нерухомим 
майном 9058,5 16,6 4370,9 7,5 3804,4 8,3 3482,8 8,0

Професійна, наукова 
та технічна діяльність … … 3448,4 5,9 2837,0 6,2 2174,5 5,0

Надання інших видів 
послуг 1338,1 2,5 3223,6 5,6 2015,2 4,4 1785,6 4,1

Складено авторами за даними джерела [4]
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Дніпропетровської області. 12 областей здій-
снюють мінімальне інвестування, а 10 облас-
тей (Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільска, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чер-
нігівська) взагалі не приймають участі в інвес-
туванні за кордон.

Інвестиційну привабливість України фор-
мують не лише регіони країни, а і галузі еко-
номіки (табл. 5).

На початок 2016 р. на підприємствах про-
мисловості зосереджено 13 280,1 млн. дол. 
США (30,6%) прямих іноземних інвестицій, 
у т. ч. переробної – 11 331,7 млн. дол. США, 
добувної промисловості та розроблення 
кар’єрів – 1 243,6 млн. дол. США, з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря – 704,8 млн. дол. США.

В установах фінансової та страхової діяль-
ності акумульовано 11 823,9 млн. дол. США 
(27,3%) загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій; на підприємствах оптової та роз-
дрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 5 659,5 млн. дол. США 
(13,0%); в організаціях, що здійснюють опера-
ції з нерухомим майном, – 3 482,8 млн. дол. 
США (8,0%), у сфері транспорту, інформації 

та телекомунікацій – 3 505,9 млн. дол. США 
(8,1%), професійної, наукової та технічної 
діяльності – 2 174,5 млн. дол. США (5,0%).

Протягом 2012–2015 рр. не відбулось сут-
тєвих змін у структурі інвестування за видами 
економічної діяльності. В абсолютному вира-
женні за цей період збільшились надхо-
дження лише у сфері будівництва та сфері 
транспорту, інформації та комунікацій. Непри-
вабливими для іноземних інвесторів були та 
залишаються галузі освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту. Такі перспективні галузі, як 
сільське господарство та туризм, також поки 
що залишаються поза увагою іноземних інвес-
торів, на них припадає, відповідно, 1,2% та 
0,8% у загальній сумі іноземних інвестицій.

Суттєво відрізняються галузі, в які вітчиз-
няні інвестори спрямовують кошти за кордон 
(табл. 6). Так, 86,9% коштів вкладається в 
професійну, наукову та технічну діяльність, це 
позитивно характеризує інвесторів, які фінан-
сують інноваційну діяльність, вкладають 
кошти в новітні розробки.

Однак порівняно з більшістю розвинутих 
країн Україна не використовує в повному 
обсязі інноваційні чинники зростання. У кра-
їні спостерігається скорочення кількості 

Таблиця 6
Прямі інвестиції з України в економіці країн світу  
за видами економічної діяльності в 2012–2015 рр.

Галузь
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США %

Усього 6481,9 100,0 6575,3 100,0 6352,2 100,0 6210,0 100,0
Сільське 
господарство, 
мисливство, лісове 
господарство

… … … … 19,3 0,3 16,7 0,3

Промисловість 151,7 2,3 169,3 2,6 130,1 2,0 111,2 1,8
Будівництво 4,7 0,1 0,8 0,0 1,9 0,0 8,2 0,1
Торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів

207,2 3,2 156,8 2,4 116,0 1,8 80,8 1,3

Транспорт, зв’язок, 
інформація 35,9 0,6 45,5 0,7 27,0 0,4 25,4 0,4

Фінансова та 
страхова діяльність 662,4 10,2 797,8 12,1 567,6 8,9 517,3 8,3

Операції з 
нерухомим майном 5388,6 83,1 35,8 0,5 50,7 0,8 45,7 0,7

Професійна, 
наукова та технічна 
діяльність

… … 5334,7 81,1 5429,0 85,5 5397,3 86,9

Надання інших 
видів послуг 31,4 0,5 34,6 0,5 10,6 0,2 7,4 0,1

Складено авторами за даними джерела [4]
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організацій, які виконують наукові дослі-
дження та розробки, катастрофічно змен-
шується їх фінансування, тому залучення 
іноземних і вітчизняних інвестицій у дану 
сферу потребує особливої уваги. В Україні 
до сьогодні не створені умови для відповід-
ного фінансування розвитку науки та освіти, 
стимулювання інвестицій в технологічні 
інновації. Вартість наукоємних технологій, 
комп’ютерного програмного забезпечення, 
ліцензій, патентів у національному багатстві 
України складає лише 0,1%. Інвестиційну 
привабливість України визначають тради-
ційними галузями, конкурентоспроможність 
яких базується на порівняльних факторних 
перевагах, у тому числі на дешевій робочій 
силі.

Для забезпечення інвестиційної привабли-
вості необхідно розробити чітку державну 
стратегію досягнення конкурентоспромож-
ності національної економіки України, яка від-
повідала б її ресурсо-технологічному рівню. 
Для створення сприятливих внутрішніх умов, 
за яких вітчизняні підприємства можуть 
досягти відповідного рівня міжнародної кон-
курентоспроможності, насамперед необхідна 
виважена податкова політика, яка дасть змогу 
цим підприємствам працювати високоефек-
тивно і виробляти продукцію на рівні світових 
стандартів. Продумана політика в грошово-
кредитній сфері повинна запобігати подаль-
шим сплескам інфляції, гарантувати про-
гнозований курс гривні, здешевити кредити, 
налагодити систему довгострокового кредиту-
вання виробництва.

У сучасних умовах із трьох груп чинників 
формування конкурентних переваг (ресурс-
них, операційних, стратегічних) найважливі-
шими є стратегічні, тому визначення послі-
довної реалізації пріоритетів довгострокового 
розвитку національної економіки – один із най-
важливіших чинників підвищення її глобаль-
ної конкурентоспроможності. При розробці 
стратегічного розвитку країни насамперед 
слід ураховувати інформаційно-технологічні, 
фінансово-економічні і соціальні чинники.

Формування сприятливого інвестиційного 
клімату, збільшення обсягів інвестицій є пере-
думовою поступового відновлення еконо-
мічного зростання країни, тому інвестиційна 
державна політика має базуватись на комп-
лексному підході, що поєднує механізми роз-
витку інвестиційного потенціалу країни, її регі-
онів та галузей [6, с. 43].

Підвищенню інвестиційної привабливості 
України для іноземних інвесторів сприяло:

• підписання міждержавних угод про спри-
яння і взаємний захист інвестицій із понад 
70 країнами світу; 

• укладання 60 міжнародних договорів 
про уникнення подвійного оподаткування 
практично з усіма країнами СНД, Європи, 
багатьма країнами Азії, Північної та Південної 
Америки і кількома країнами Африки; 

• ратифікація Україною у 2000 р. Вашинг-
тонської конвенції 1965 р. про порядок вирі-
шення інвестиційних спорів між державами та 
іноземними особами; 

• набуття 16 травня 2008 р. Україною ста-
тусу члена СОТ.

28 січня 2009 р. було утворено Націо-
нальне агентство України з іноземних інвес-
тицій та розвитку – спеціально уповноваже-
ний центральний орган виконавчої влади із 
забезпечення проведення державної політики 
у сфері сприяння іноземному інвестуванню 
національної економіки. Агентство займалось 
розробкою проектів та цільових планів інвес-
тиційного розвитку територій, удосконален-
ням нормативно-правової бази з питань іно-
земного інвестування. Але 17 травня 2010 р. 
Агентство було реорганізовано і приєднано до 
Державного агентства з інвестицій та розви-
тку, втративши, таким чином, виключне право 
сприяти залученню іноземних інвестицій.

Висновки з цього дослідження. Обмеже-
ний приплив іноземного капіталу в економіку 
України та нераціональність його використання 
обумовлені наявністю низки проблем, осно-
вними з яких за результатами соціологічних опи-
тувань та експертних оцінок є корумпованість 
влади, бюрократизація дозвільних процедур 
(започаткування та припинення підприємниць-
кої діяльності, ліцензійних, сертифікаційних, 
митних тощо), нестабільність та непрозорість 
правового та регуляторного середовища, недо-
сконалість системи захисту іноземних інвес-
тицій та ін. Останнім часом до цього переліку 
додались політична та економічна нестабіль-
ність та військові дії на території країни.

Стримуючими чинниками залучення іно-
земних інвестицій в сукупності з вищенаведе-
ними макроекономічними є відсутність прозо-
рого ринку землі, нерозвиненість логістичної 
та виробничої інфраструктури, низький рівень 
професійної кваліфікації підприємців, брак 
привабливих інвестиційних проектів.

Отже, на сьогодні основним завданням 
уряду є відновлення інвестиційної привабли-
вості країни, створення сприятливих умов для 
повернення, а в майбутньому і примноження 
іноземних інвестицій.
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У статті розглянуто підходи до впровадження аналітичного забезпечення моніторингу фінансового стану 
вищих навчальних закладів. Для аналізу ефективності фінансової діяльності державного вищого навчального 
закладу необхідне застосування певної методики, що буде враховувати механізм функціонування і управлін-
ня ВНЗ, різні за своєю природою ресурси, види діяльності та дасть змогу оцінити ефективність діяльності як 
навчального закладу в цілому, так і окремих його підрозділів.

Ключові слова: фінансовий стан, аналітичне забезпечення, моніторинг.
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В статье рассмотрены подходы к внедрению аналитического обеспечения мониторинга финансового со-
стояния высших учебных заведений. Для анализа эффективности финансовой деятельности государственного 
высшего учебного заведения необходимо применение определённой методики, которая будет учитывать ме-
ханизм функционирования и управления вузом, различные по своей природе ресурсы, виды деятельности и 
позволит оценить эффективность работы как учебного заведения в целом, так и отдельных его подразделений. 
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Klimenko S.O., Mikrukova L.V. ANALYTICAL PROVIDING FOR MONITORING OF THE FINANCIAL STATE 
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

In the article we say about the introduction of the analytical providing of financial state monitoring for higher 
educational establishments. We need to do for the analysis of financial activity efficiency for higher educational 
establishment (INSTITUTION OF HIGHER LEARNING) necessary application of special methodology, that will take 
into account the mechanism of functioning and management institution of higher learning, different kinds of the 
resources, types of activity and allows to estimate efficiency of activity of both educational establishment on the 
whole and his separate subdivisions.

Keywords: the financial state, analytical providing, monitoring.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Питання фінансування закладів 
освіти, підвищення ефективності викорис-
тання ними наявних ресурсів, забезпечення 
фінансової стабільності завжди перебували 
у центрі уваги науковців, слугували предме-
том численних досліджень. Безперервність 
навчальної та наукової діяльності визнача-
ється відповідним рівнем фінансового забез-
печення, підтримувати його – важливе і відпо-
відальне завдання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вітчизняні та зарубіжні фахівці, зокрема 
В. Андрущенко, Г. Бекер, Т. Боголіб, В. Буков-
ський, Н. Волкова, І. Дронова, С. Каламбет, 
С. Струмілін [2], Т. Шульц, досліджували 
процеси аналітичного забезпечення моніто-

рингу фінансового стану вищих навчальних 
закладів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Методологічні та мето-
дичні аспекти удосконалення аналізу фінан-
сового стану вищого навчального закладу ще 
недостатньо вирішені, запропоновані моделі 
потребують перевірки практикою. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Необхідно запропонувати 
використання систем і методів аналітич-
ного забезпечення ефективного моніторингу 
фінансового стану ВНЗ та обговорити надані 
пропозиції з метою визначитись щодо робо-
чих варіантів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах трансформаційних проце-
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сів в економіці України значних змін зазнали 
процеси формування та використання фінан-
сових ресурсів вищих навчальних закладів. 
Важливе значення в умовах конкуренції між 
ВНЗ на ринку освітніх послуг має цінова полі-
тика щодо встановлення оптимальної плати 
за навчання та підвищення ефективності 
використання фінансових ресурсів і майна 
державними ВНЗ. Відповідно до статті 71 
Закону України «Про вищу освіту», фінансу-
вання державних вищих навчальних закладів 
здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету на умовах державного замовлення 
на оплату послуг із підготовки фахівців, науко-
вих і науково-педагогічних кадрів та за раху-
нок інших джерел, не заборонених законодав-
ством, із дотриманням принципів цільового 
та ефективного використання коштів, публіч-
ності та прозорості у прийнятті рішень [1]. До 
інших (позабюджетних) коштів відноситься 
плата за навчання, за виконання договірних 
науково-дослідних робіт, гранти та дарунки, 
надходження від здачі в оренду майна, на 
виконання окремих доручень та ін.

Освітня діяльність є найбільш специфіч-
ною галуззю національної економіки, для якої 
характерні свої відмінні риси. Для аналізу 
ефективності фінансової діяльності держав-
ного вищого навчального закладу необхідне 
застосування певної методики, що буде вра-
ховувати механізм функціонування і управ-
ління ВНЗ, різні за своєю природою ресурси, 
види діяльності та дасть змогу оцінити ефек-
тивність діяльності як навчального закладу в 
цілому, так і окремих його підрозділів.

Оцінку фінансово-господарської діяльності 
ВНЗ доцільно проводити за критеріями, що 
характеризують:

- здійснення освітньої діяльності (кіль-
кість прийнятих на навчання студентів, у тому 
числі за державним замовленням та на контр-
актній основі);

- соціально-економічний стан ВНЗ (серед-
ньооблікова кількість штатних робітників, 
середньомісячна заробітна плата, заборгова-
ність із виплати заробітної плати, витрати на 
соціальні заходи);

- фінансовий стан (надходження асигну-
вань із державного бюджету та коштів спеці-
ального фонду, касові і фактичні видатки за 
кодами економічної класифікації видатків, 
результати виконання кошторису за загаль-
ним та спеціальним фондами, дебіторська і 
кредиторська заборгованість тощо);

- наявність матеріально-технічної бази, її 
стан та використання.

Для вирішення конкретних завдань фінан-
сового забезпечення застосовують низку сис-
тем і методів аналізу, які дають змогу отри-
мати кількісну оцінку результатів фінансової 
діяльності у розрізі окремих її аспектів як у 
статиці, так і в динаміці.

Перші розрахунки ефективності освіти 
були зроблені в 1924 р. ученим- економіс-
том С.Г. Струмиліним. За його розрахунками, 
збільшення витрат на освіту вдвічі приводить 
до приросту національного доходу в чотири 
рази [2].

Аналіз фінансового стану ВНЗ має забез-
печити: ідентифікацію фінансового стану та 
тенденцію його динаміки; виявлення основних 
факторів, що впливають на зміну фінансового 
стану; прогноз основних тенденцій змін фінан-
сового стану, тому його доцільно здійсню-
вати у такій послідовності, запропонованій 
С.В. Каламбет [3]:

1) визначення мети, об’єкта та завдань 
аналізу;

2) вибір основних показників діяльності 
ВНЗ, що підлягають аналізу;

3) збір, систематизація та узагальнення 
необхідної інформації;

4) розрахунок визначених показників, що 
характеризують фінансово-господарську 
діяльність ВНЗ, та їх аналіз;

5) виявлення «вузьких» місць та пошук 
шляхів їх усунення з метою підвищення ефек-
тивності діяльності ВНЗ;

6) визначення найбільш перспективних 
видів діяльності вищого навчального закладу 
за результатами проведеного аналізу;

7) розробка заходів, що сприятимуть під-
вищенню ефективності фінансово-господар-
ської діяльності ВНЗ.

Критерії оцінки ефективності фінансово-
господарської діяльності вищого навчального 
закладу визначаються на основі даних, наве-
дених у фінансовій та бюджетній звітності, а 
також показників, розрахованих із застосуван-
ням загальноприйнятих методів. Оцінку фінан-
сово-господарської діяльності ВНЗ доцільно 
здійснювати за такими критеріями, які пропону-
ють Т.В. Рижа та О.С. Федорчук [4]: здійснення 
освітньої діяльності (кількість прийнятих на 
навчання студентів, у тому числі за джерелами 
фінансування); соціально-економічний стан 
ВНЗ (середньооблікова кількість штатних пра-
цівників, у тому числі докторів та кандидатів 
наук, середньомісячна заробітна плата, у тому 
числі за категоріями працюючих, заборгова-
ність по заробітній платі, витрати на соціальні 
заходи); надходження від плати за послуги, 
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що надаються навчальними закладами у роз-
різі джерел надходження; стан активів та вико-
ристання ресурсів (споживання енергоносіїв; 
залишкова вартість і величина зносу (амортиза-
ції) необоротних активів); фінансовий стан ВНЗ 
(надходження коштів по загальному та спеці-
альному фондам; касові та фактичні, поточні 
та капітальні видатки у розрізі кодів економічної 
класифікації видатків (КЕКВ), результати вико-
нання кошторису за загальним та спеціаль-
ним фондами, фонд оплати праці, наявність 
дебіторської та кредиторської заборгованості); 
стан використання та збереження матеріально-
технічної бази (площі, що використовуються в 
навчальному процесі, тимчасово вільні площі, у 
тому числі передані в оренду).

Залежно від методів, що застосовуються, 
можливо здійснювати горизонтальний, верти-
кальний, порівняльний, інтегральний аналіз 
та аналіз коефіцієнтів (табл. 1). 

Горизонтальний (трендовий) аналіз базу-
ється на вивченні динаміки окремих фінансо-
вих показників у часі. Розраховуються темпи 
зростання (приросту) окремих показників звіт-
ності за певні періоди часу і визначаються 
загальні тенденції їхніх змін. Усі види горизон-
тального (трендового) фінансового аналізу 
доповнюються, як правило, дослідженням 
впливу окремих факторів зміни відповідних 
результативних показників. Результати такого 
аналітичного дослідження дають змогу побу-
дувати відповідні динамічні факторні моделі, 

Таблиця 1
Системи аналізу фінансового стану ВНЗ

№ Системи аналізу Види аналізу

1
Горизонтальний 

(трендовий) 
аналіз

Порівняння фінансових показників звітного періоду з показни-
ками попереднього періоду
Порівняння фінансових показників звітного періоду з показни-
ками аналогічного періоду минулого року
Порівняння фінансових показників за низку попередніх періодів

22
Вертикальний 
(структурний) 

аналіз

Структурний аналіз активів, у процесі якого визначається питома 
вага оборотних та необоротних активів; елементний склад акти-
вів ВНЗ за рівнем ліквідності та ін..
Структурний аналіз капіталу, у процесі якого визначається 
питома вага доходів загального та спеціального фондів ВНЗ за 
джерелами надходжень та ін..
Структурний аналіз грошових потоків, у процесі якого у складі 
загального грошового потоку виділяють грошові потоки від опера-
ційної, інвестиційної та фінансової діяльності ВНЗ.

3
Порівняльний 
фінансовий 

аналіз

Порівняльний аналіз показників даного ВНЗ та середньогалу-
зевих показників, у процесі якого виявляють ступінь відхилення 
основних результатів фінансової діяльності даного ВНЗ від 
середньогалузевих. 
Порівняльний аналіз фінансових показників даного ВНЗ і ВНЗ-
конкурентів, у процесі якого виявляють слабкі сторони фінансо-
вої діяльності ВНЗ із метою розробки заходів щодо підвищення 
його конкурентної позиції на регіональному ринку.
Порівняльний аналіз фінансових показників структурних одиниць 
і підрозділів даного ВНЗ (його центрів відповідальності) з метою 
пошуку резервів підвищення ефективності фінансової діяльності 
внутрішніх підрозділів ВНЗ.
Порівняльний аналіз звітних і планових фінансових показників, 
що є основою організованого у ВНЗ моніторингу поточної фінан-
сової діяльності.

4
Аналіз 

фінансових 
коефіцієнтів

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості ВНЗ
Коефіцієнти оцінки платоспроможності ВНЗ
Коефіцієнти оцінки обігу активів ВНЗ
Коефіцієнти оцінки обігу капіталу ВНЗ
Коефіцієнти оцінки рентабельності (прибутковості) активів, влас-
ного капіталу, поточних витрат ВНЗ

5 Інтегральний фінансовий показник
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які використовуються згодом у процесі плану-
вання окремих фінансових показників. 

Вертикальний (структурний) аналіз базу-
ється на структурному розгляді окремих 
показників фінансової звітності ВНЗ. Розра-
ховується питома вага окремих структурних 
складових агрегованих фінансових показників

Порівняльний фінансовий аналіз базується 
на зіставленні значень окремих груп аналогіч-
них показників між собою. У процесі аналізу 
розраховують розміри абсолютних і відносних 
відхилень порівнюваних показників.

Аналіз фінансових коефіцієнтів базується 
на розрахунку співвідношення різних абсо-
лютних показників фінансової діяльності ВНЗ 
між собою

Інтегральний фінансовий аналіз дає змогу 
отримати багатофакторну оцінку умов форму-
вання окремих фінансових показників діяль-
ності ВНЗ. Аналіз інтегрального показника 
конкурентоспроможності дає змогу оцінити, 
чи відповідає якість і ціна освітніх програм 
певного ВНЗ характеристикам, сформованим 
на основі вимог споживачів освітніх послуг. 
На основі такого аналізу розробляється план 
заходів, що підвищують конкурентоспромож-
ність освітньої програми.

При здійсненні інтегрального фінансо-
вого аналізу можна застосовувати рівняння 
Дюпона, як пропонує Т.М. Боголюб, згідно з 
яким коефіцієнт рентабельності використаних 
активів вищим навчальним закладом є похід-
ною коефіцієнта рентабельності реалізації 
освітніх послуг на коефіцієнт обігу (кількість 
оборотів) активів [5] :

КРа = КРоп х КОа,
де КРа – коефіцієнт рентабельності вико-

ристаних активів;
КРоп – коефіцієнт рентабельності освітніх 

послуг;
КОа – коефіцієнт обігу (кількість оборотів) 

активів.
За допомогою такої матриці можна виявити 

основні резерви підвищення рентабельності 
активів вищого навчального закладу: за раху-
нок зростання коефіцієнту рентабельності 
освітніх послуг, збільшення коефіцієнту обігу 
або обох цих факторів.

Під час аналізу фінансового стану ВНЗ 
необхідно застосовувати різні типи моделей 
(дескриптивні, предикативні та нормативні), 
що дасть змогу структурувати та ідентифіку-
вати взаємозв’язок між основними показни-
ками. 

На фінансовий стан ВНЗ впливає раціо-
нальне використання наявних фінансових 

ресурсів та структура їх джерел. Оптимальне 
співвідношення бюджетних та позабюджетних 
фінансових ресурсів, як пропонує Н.В. Вол-
кова, може бути визначене за допомогою адап-
тованого для бюджетних установ фінансового 
левериджу, а ступінь чуттєвості загальних 
доходів навчального закладу від контингенту 
студентів – функціонального левериджу [6]. 

Рівень фінансового левериджу (РфінЛ) 
характеризує відносну зміну позабюджетного 
доходу при зміні загального доходу:

РфінЛ = ТпрПД/ТпрЗД,
де ТпрПД – темп приросту позабюджетних 

доходів ВНЗ, %;
ТпрЗД – темп приросту загального доходу 

ВНЗ з усіх джерел, %.
Функціональний леверидж характеризує 

потенційну можливість впливати на дохід 
шляхом зміни структури контингенту студен-
тів за джерелами фінансування. Рівень функ-
ціонального левериджу (РФункЛ) може бути 
визначений за формулою:

РФункЛ = ТпрЗД/ТпрКС,
де ТпрЗД – темп приросту загального 

доходу ВНЗ з усіх джерел, %;
ТпрКС – темп приросту контингенту сту-

дентів, %.
Економічний зміст зазначеного показника 

полягає в тому, що він характеризує сту-
пінь чуттєвості фінансових надходжень ВНЗ 
до зміни контингенту студентів: для ВНЗ із 
високим рівнем функціонального левериджу 
незначна зміна контингенту студентів, осо-
бливо тих, хто навчається на контрактній 
основі, може визвати істотні зміни у фінансо-
вих ресурсах. 

Висновки з цього дослідження. В умовах 
сучасного ринку вищим навчальним закладам 
необхідно зберігати і підвищувати якість своїх 
послуг і водночас забезпечити нормальну 
фінансову стійкість. Держава гарантує міні-
мальний рівень стійкості і відшкодовує час-
тину витрат ВНЗ, при цьому він зобов’язаний 
виконати державне замовлення по підготовці 
фахівців. Решта витрат покривається за раху-
нок позабюджетних коштів, джерелами надхо-
дження яких є платні освiтнi та інші послуги, 
що можуть надаватися державними вищими 
навчальними закладами, перелік яких затвер-
джується Кабiнетом Мiнiстрiв України. З 
метою визначення ефективності викорис-
тання фінансових ресурсів доцільно розро-
бити комплексну методику її оцінки для кон-
кретного ВНЗ, у чому допоможе аналітичне 
забезпечення моніторингу фінансового стану 
вищого начального закладу.
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Сільськогосподарське страхування  
як фактор підвищення  

фінансового потенціалу агроформувань
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У статті розглянуто необхідність формування оптимального рівня фінансового потенціалу агроформувань, 
що сприятиме забезпеченню ефективності їх діяльності. Обґрунтовано, що сільське господарство внаслідок 
залежності від природно-кліматичних факторів є надзвичайно ризиковою галуззю економіки, тому доцільним 
є застосування сільськогосподарського страхування як дієвого механізму зниження ризиків, що, своєю чер-
гою, дасть змогу забезпечити підвищення фінансового потенціалу агроформувань.

Ключові слова: фінансовий потенціал, страхування, сільське господарство, агроформування, ризики.

Корнийчук Г.В. CЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИА-
ЛА АГРОФОРМИРОВАНИЙ

В статье рассмотрена необходимость формирования оптимального уровня финансового потенциала аг-
роформирований, что будет способствовать обеспечению эффективности их деятельности. Обосновано, что 
сельское хозяйство в результате зависимости от природно-климатических факторов является чрезвычайно 
рискованной отраслью экономики, поэтому целесообразно применение сельскохозяйственного страхования 
как действенного механизма снижения рисков, что, в свою очередь, позволит обеспечить повышение финан-
сового потенциала агроформирований.

Ключевые слова: финансовый потенциал, страхование, сельское хозяйство, агроформирования, риски.

Korniichuk G.V. AGRICULTURAL INSURANCE AS A FACTOR INCREASE FINANCIAL CAPACITY OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article considers necessity of forming an optimal level of financial potential of agricultural enterprises that 
will promote their performance. Is also proved that agriculture due to dependence on climatic factors is an extremely 
risky sector of the economy. Therefore, the appropriate use of agricultural insurance as an effective mechanism to 
reduce risks, which in turn will allow the increasing financial potential of agricultural enterprises. 

Keywords: financial potential, insurance, agriculture, agricultural farm, risks.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для ефективного функціонування, 
підтримання відповідного рівня конкурен-
тоспроможності агроформувань необхідно 
розвивати в комплексі матеріальні, технічні, 
трудові, інвестиційні та фінансові елементи 
потенціалу. Фінансовий потенціал є основою 
забезпечення безперебійної діяльності під-
приємства. Проте у функціонуванні сільсько-
господарських підприємств виникають ризики, 
які призводять до зниження прибутковості, 
що, своєю чергою, негативно позначається 
на фінансовому потенціалі. З огляду на пере-
лічене вище, актуальності набуває питання 
страхування сільськогосподарських культур 
як фактору зниження ризиків і забезпечення 
стабільного фінансового стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти формування 
та використання фінансового потенціалу сіль-
ськогосподарських підприємств досліджу-

вались багатьма вітчизняним і зарубіжними 
науковцями: П.А. Стецюком, В.І. Хом’яковою, 
Н.С. Краснокутською, О.М. Вишневською, 
О.Д. Гудзинським. Своєю чергою, проблеми 
теоретичного базису формування і розвитку 
системи сільськогосподарського страхування 
досліджувались такими вченими, як В. Бори-
сова, Н. Ботвіна, Н. Виговська, О. Гудзь, 
М. Дем’яненко, О. Залєтов, Ю. Лупенко, 
С. Навроцький, О. Непочатенко, А. Чупіс та 
ін. Поряд із вагомими науковими напрацю-
ваннями подальшого поглиблення потребує 
дослідження сільськогосподарського стра-
хування в контексті впливу на фінансовий 
потенціал підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сільське господарство є досить ризи-
ковою галуззю економіки, так як воно зале-
жить від економічних, політичних соціальних 
та природно-кліматичних факторів. Це, своєю 
чергою, підштовхує сільськогосподарських 
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виробників до пошуку шляхів мінімізації ризи-
ків, дієвим способом якого є застосування 
страхування вирощування сільськогосподар-
ських культур.

Страховий сегмент України представляють 
близько 400 страховиків із валовим обсягом 
страхових внесків майже 27 млрд. грн. Після 
1999 р. почали формуватись страхові органі-
зації з іноземним статутним капіталом. Після 
2003 р. спостерігається інтенсивна динаміка 
злиття та поглинання страховиків переважно 
потужними іноземними страховими компані-
ями. Всупереч очікуванням експертів поси-
лення регуляторних вимог (2001 р.) у стра-
ховій сфері, не призвело до падіння кількості 
страхових компаній, а економічні можливості 
страхового ринку продовжували приваблю-
вати суттєві обсяги фінансових ресурсів. 
Водночас розвиток страхування останніми 
роками можна охарактеризувати як дискрет-
ний та непропорційний [1, с. 40].

Страховий захист сільськогосподарських 
товаровиробників гарантується передусім 
державною підтримкою та комерційним сіль-
ськогосподарським страхуванням. Проте з 
2009 р. державне субсидування сільськогос-
подарських товаровиробників із бюджету при-
зупинилося, а з 2010 р. сільськогосподарське 
страхування вважається добровільним.

В Україні господарює 48 тис. сільськогоспо-
дарських товаровиробників, які з 2010 р. ско-
ристались страхуванням і уклали 2 700 стра-
хових полісів, застрахувавши 3–4% посівів 
сільськогосподарських культур. Страхуваль-
никами переважно є реформовані сільсько-
господарські підприємства, фермери, агро-
холдинги та трейдери.

Діагностика страхування у зрізі спожива-
чів продуктів сільськогосподарського страху-
вання демонструє превалювання страхових 
внесків, зібраних від потужних сільськогоспо-
дарських товаровиробників.

Невеликий сегмент зібраних премій від фер-
мерів та особистих селянських господарств 
підтверджує їх невисоку поінформованість 
щодо необхідності страхового захисту, незаці-
кавленість страховиків щодо співпраці з ними 
та байдужість владних структур. В Україні сіль-
ськогосподарським страхуванням займаються 
окремі страховики та спеціальні їх об’єднання 
– пули. Наводить на роздуми те, що ліцензії на 
сільськогосподарське страхування одержали 
майже 180 страховиків, однак «із понад чоти-
рьохсот зареєстрованих страховиків, тільки 15 
задекларували, що займаються сільськогоспо-
дарським страхуванням» [2].

За 2013 р. серед лідерів страхових ком-
паній, які займалися сільськогосподарським 
страхуванням, були «Домінанта», «УАСК», 
«Страхові гарантії», «ІНГО Україна», «Брок-
бізнес», «АСКА» («Домінанта» – 344 дого-
вори, «УАСК» – 289, «Страхові гарантії» – 272, 
«ІНГО Україна» – 237, «Брокбізнес» – 229, 
«АСКА» – 165 договорів) [3].

У регіональному зрізі страхові послуги нада-
ються вкрай нерівномірно. Так, у центральних 
регіонах сільськогосподарське страхування 
має широке представлення, а в західних і пів-
нічних регіонах воно не отримало необхідного 
розповсюдження, що зменшує конкуренцію 
між страховиками і, відповідно, асортимент 
та якість їх продуктової лінійки. Сім страхови-
ків мають понад 50% сільськогосподарського 
портфеля, що засвідчує дефіцит широкої заці-
кавленості серед страхових компаній щодо 
співпраці із сільськогосподарськими това-
ровиробниками. Ці страховики розробили 
широкий асортимент страхових послуг, однак 
переважно вони здійснюють страхування зер-
нових культур (пшеницю, ячмінь, жито, кукуру-
дзу), насіння соняшника, рапсу та цукрового 
буряка, так званої стратегічної лінійки.

Переважно, страховики працюють у всіх 
регіонах, формуючи обласні філії. Чисельність 
страхових компаній, які активно займаються 
страхуванням сільськогосподарських ризиків, 
можна вважати стабільною, це: «Оранта», 
«АСКА», «Кредо-Класік», «Еталон», «Інком-
страх», «Вексель», «ТАС2. Вони застрахували 
майже 53% від усіх застрахованих посівів сіль-
ськогосподарських культур, але сегмент стра-
хової суми становить понад 40%, а страхових 
внесків – лише 34,6%. Якщо порахувати, то 
в середньому один страховик застрахував 
38 сільськогосподарських товаровиробників 
із сукупною площею посівів 13 950 га. Кожний 
страховик зібрав у середньому 458 тис. грн. 
страхових премій при розмірі страхових сум 
на кожного по 12 млн. грн. [4].

Застосування страхування при вирощу-
ванні і зберіганні сільськогосподарських куль-
тур сприятиме мінімізації ризиків, що, своєю 
чергою, призведе до встановлення стабіль-
ного фінансового стану і оптимізації фінансо-
вого потенціалу кожного конкретного підпри-
ємства.

На нашу думку, фінансовий потенціал – це 
наявні і потенційні фінансові можливості під-
приємства, які при раціональному їх форму-
ванні і використанні здатні забезпечити просте 
і розширене відтворення з метою забезпе-
чення ефективної діяльності агроформувань.



556

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Висновки з цього дослідження. Агро-
страхування дає конкретні і дуже важливі 
результати для виробника сільгосппродукції, 
який вирішив скористатися цією послугою: 
страхування є відносно недорогим порівняно 
з іншими способами управління ризиками; у 
випадку повної чи часткової втрати врожаю ви 
зможете покрити свої збитки за рахунок стра-
хових виплат; компенсація збитків завдяки 
страхуванню дає змогу своєчасно розраху-
ватися з переробниками, постачальниками 

матеріально-технічних ресурсів та іншими 
вашими партнерами; агрострахування спо-
нукає до використання сучасних технічних 
та технологічних досягнень, зокрема засто-
сування надійних засобів захисту врожаю; 
агрострахування дає змогу повернути взяті в 
кредит кошти за рахунок страхового відшко-
дування в разі настання несприятливої події 
та полегшує доступ сільгоспвиробників до 
кредитних ресурсів, що на сьогодні в Україні є 
дуже важливим.
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Теоретико-методичні засади  
реструктуризації підприємств

Лаврик В.В.
аспірант, 

Українська академія банківської справи

У статті доведено, що вирішення сучасних кризових процесів у фінансово-господарській діяльності про-
мислових підприємств можливе на основі їх структурної перебудови. Розглянуто теоретичні та методичні 
підходи до розуміння структурно-логічної сутності поняття «реструктуризація підприємств», методів та інстру-
ментів її реалізації, форм та видів реструктуризації. 

Ключові слова: реструктуризація, підприємство, фінансово-господарська діяльність.

Лаврик В.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье доказано, что решение современных кризисных процессов в финансово-хозяйственной дея-

тельности промышленных предприятий возможно на основании их структурной перестройки. Рассмотрены 
теоретические и методические подходы к пониманию структурно-логической сущности понятия «реструкту-
ризация предприятий», методов и инструментов ее реализации, форм и видов реструктуризации.

Ключевые слова: реструктуризация, предприятие, финансово-хозяйственная деятельность.

Lavruk V.V. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE`S RESTRUCTURING
The article explicates principles of the solving today's crisis processes in the financial and economic activities 

based on their possible to restructuring. The broader issue is the theoretical and methodological approaches to 
understanding the structural and logical nature of the concept of «Restructuring», methods and instruments for its 
implementation, forms and types of restructuring.

Keywords: restructuring, enterprise, financial and economic activity.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стабілізація вітчизняної економіки та 
її подальший сталий розвиток можливими на 
основі активної перебудови економічної сис-
теми на всіх рівнях управління, у тому числі 
на рівні суб’єктів господарювання. Сучасні 
кризові процеси у фінансово-господарській 
діяльності промислових підприємств супрово-
джуються погіршенням результатів їх опера-
ційної, фінансової, інвестиційної та інновацій-
ної діяльності.

Світовий та вітчизняний досвід виходу 
з кризових ситуацій показує, що головним 
рушієм ефективного промислового розвитку 
є структурна перебудова підприємств, яку 
можна провести шляхом ефективної реструк-
туризації чи санації підприємства або шля-
хом повного перепрофілювання (ліквідації) 
збиткового підприємства. Саме реструктури-
зація підприємств спроможна забезпечити 
ефективне використання наявних ресурсів та 
випуск конкурентоздатної продукції, що, своєю 
чергою гарантуватиме підприємству подаль-
ший сталий розвиток і можливість адапту-
ватись до зовнішніх та внутрішніх загроз. 
Сам процес реструктуризації не є достатньо 
складним, проте потребує детального аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства, визначення факторів впливу на підпри-
ємство, методів та інструментів проведення 
реструктуризації. Характер та особливості 
реструктуризаційних процесів значною мірою 
залежать від форми та виду реструктуризації, 
тому актуальним питанням є вибір ефектив-
ної форми реструктуризації. При цьому вини-
кає необхідність більш глибокого аналізу та 
вивчення різновидів реструктуризації підпри-
ємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням актуальних питань, пов’язаних 
із визначенням теоретико-методичних засад 
реструктуризації підприємств, займалися про-
відні зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як: Голд-
берг І., Крам Р., Томпсон А.А., Кузнєцов В.П., 
Бєлих Л.П., Фатхутдінов Р.А., Бабій І.В., Висо-
чін І.В., Шпак С.О. та ін. Дослідження зазна-
чених науковців розкривають широке коло 
питань, серед яких сутність категорії «реструк-
туризація підприємств», принципи та етапи її 
проведення, фактори впливу, види та форми 
реструктуризації тощо. Проте, незважаючи 
на значну кількість досліджень у цій сфері, 
не існує єдиного підходу до розуміння струк-
турно-логічної сутності поняття «реструктури-
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зація підприємств», теоретичних і методичних 
засад її проведення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення най-
більш поширених наукових підходів до розу-
міння сутності реструктуризації підприємств 
як економічного поняття та виявлення її сут-
нісних характеристик. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стан сучасної української економіки 
вказує на необхідність більш ефективної, 
гармонійної трансформації в інноваційно-
розвинуту макроекономіку. Макроекономічні 
реформи ніколи не досягнуть потрібного 

ефекту, якщо вони не були проведені за раху-
нок трансформаційних процесів на мікрорівні. 
Одним з ефективних напрямів трансформа-
ції на підприємстві є його структурна пере-
будова, яка в розвинутих країнах на протязі 
життєвого циклу відбувається неодноразово. 
Саме реструктуризація підприємства є одним 
із тих механізмів, який спрямований на покра-
щання економічного стану підприємства та 
підвищення його ефективності.

У науковій економічній літературі поняттю 
«реструктуризація підприємств» приділяється 
достатньо багато уваги, проте відсутній єди-
ний підхід до його тлумачення (табл. 1). 

Таблиця 1
Структурно-логічна сутність поняття «реструктуризація підприємства»

Автор, джерело Визначення

Закон України 
«Про відновлення 
платоспроможності 
боржника або визнання 
його банкрутом» [1]

Здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, 
правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію під-
приємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових 
зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це 
передбачено планом санації, на зміну форми власності, управ-
ління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому 
оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конку-
рентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробни-
цтва та задоволенню вимог кредиторів

Положення про порядок 
реструктуризації 
підприємств[2]

Здійснення комплексу організаційно-господарських, фінан-
сово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 
підвищення інвестиційної привабливості об'єкта приватизації, 
збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, під-
вищення ефективності виробництва

Балашов А.П. [3]
Комплексне перетворення його діяльності, у тому числі зміна 
структури виробництва, активів, пасивів і системи управління, з 
метою підвищення ефективності виробництва і конкурентоспро-
можності продукції на ринках збуту

Мазур И.И. [4]
Комплексне перетворення діяльності підприємства, що полягає 
в зміні структури виробництва, активів, пасивів, а також системи 
управління з метою підвищення стійкості, доходності, конкуренто-
спроможності, подолання збитковості, загрози банкрутства

Марценюк О.В., 
Руда О.Л. [5]

Комплекс реорганізаційних заходів, які мають на меті вихід під-
приємства із кризи і забезпечення його подальшого розвитку

Ченаш В.С. [6]

Процес системної оптимізації підприємства шляхом реалізації 
відповідного комплексу інноваційно спрямованих заходів щодо 
перебудови організаційної та (або) управлінської сфери підпри-
ємства, який дає змогу забезпечити перманентну адаптивність 
і стійкість, зростання конкурентоспроможності, прибутковості, 
ринкової вартості та реалізацію потенціалу економічного розвитку 
підприємства у довгостроковому періоді

Булєєв І.П, 
Могилов Ю.М. [7]

Тривалий процес, який здійснюється за допомогою спеціаліс-
тів різного профілю і спрямований на підвищення використання 
власного внутрішнього потенціалу, організації і адаптації до нових 
ринкових умов

Козицька Т. [8]

Процес формування у підприємства потенційної спроможності до 
реагування (у т. ч. превентивного) на зміни зовнішнього серед-
овища відповідно до стратегії його розвитку шляхом проведення 
комплексу організаційно-економічних, техніко-технологічних, 
правових і фінансових заходів, спрямованих на зростання його 
ринкової вартості
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Так, відповідно до Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», реструкту-
ризація підприємств – це здійснення орга-
нізаційно-господарських, фінансово-еко-
номічних, правових, технічних заходів, 
спрямованих на реорганізацію підприємства, 
зокрема шляхом його поділу з переходом 
боргових зобов'язань до юридичної особи, 
що не підлягає санації, якщо це передбачено 
планом санації, на зміну форми власності, 
управління, організаційно-правової форми, 
що сприятиме фінансовому оздоровленню 
підприємства, збільшенню обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції, підви-
щенню ефективності виробництва та задо-
воленню вимог кредиторів [1]. Схоже визна-
чення міститься в «Положенні про порядок 
реструктуризації підприємств», яке затвер-
джене Наказом Фонду державного майна 
України і відповідно до якого реструктуриза-
ція підприємств – це здійснення комплексу 
організаційно-господарських, фінансово-еко-
номічних, правових, технічних заходів, спря-
мованих на підвищення інвестиційної при-
вабливості об'єкта приватизації, збільшення 
обсягів випуску конкурентоспроможної про-
дукції, підвищення ефективності виробни-
цтва [2]. 

У багатьох наукових дослідженнях поняття 
«реструктуризація підприємств» розгляда-
ється як комплексне перетворення діяльності 

підприємств що полягає у зміні структури 
виробництва, активів, пасивів, а також сис-
теми управління з метою підвищення стійкості, 
доходності, конкурентоспроможності, подо-
лання збитковості, загрози банкрутства[3–5]. 
Ченаш В.С. реструктуризацію підприємств 
визначає як процес системної оптимізації під-
приємства шляхом реалізації відповідного 
комплексу інноваційно спрямованих захо-
дів щодо перебудови організаційної та (або) 
управлінської сфери підприємства, який дає 
змогу забезпечити перманентну адаптив-
ність і стійкість, зростання конкурентоспро-
можності, прибутковості, ринкової вартості та 
реалізацію потенціалу економічного розвитку 
підприємства у довгостроковому періоді [6]. 
Булєєв І.П. та Могильов Ю.М. реструктури-
зацію розглядають як тривалий процес, який 
здійснюється за допомогою спеціалістів різ-
ного профілю і спрямований на підвищення 
використання власного внутрішнього потенці-
алу, організації й адаптації до нових ринкових 
умов [7]. 

Козицька Т. зазначає, що реструктуризація 
підприємства – це процес формування у під-
приємства потенційної спроможності до реагу-
вання (у т. ч. превентивного) на зміни зовніш-
нього середовища відповідно до стратегії його 
розвитку шляхом проведення комплексу орга-
нізаційно-економічних, техніко-технологічних, 
правових і фінансових заходів, спрямованих 
на зростання його ринкової вартості [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фактори, які стимулюють процес 
реструктуризації підприємства 

- організаційні; 
- технічні; 
- фінансово-економічні; 
- соціальні; 
- корпоративні; 
- політика підприємства; 
- ресурсне забезпечення; 
- ринкова активність 

Внутрішні фактори 

- нормативно-правова база; 
- економічна політика держави; 
- рівень лібералізації економіки; 
- конкурентне середовище; 
- фінансово-кредитна політика держави; 
- інвестиційна політика держави; 
- інституційна політика держави; 
- структурна політика держави; 
- ресурсна політика держави; 
- глобалізація економіки; 
- тенденції зовнішньоекономічних зв’язків; 
- кооперативні зв’язки підприємства 

 

Зовнішні фактори 

Рис. 1. Фактори, які стимулюють процес реструктуризації підприємства
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Проведене дослідження структурно-логіч-
ної сутності поняття «реструктуризація під-
приємств» показало, що реструктуризація 
підприємств є безперервним процесом, осно-
вною метою якого є поступова гармонійна 
трансформація підприємства, спрямована 
на підвищення ефективності його виробничої 
діяльності та конкурентоспроможності. Відпо-
відно, реструктуризацію підприємства можна 
розглядати як постійно еволюціонуючий про-
цес перетворень на підприємстві шляхом 
комплексного впровадження необхідних дій, 
різних за видами та формами, спрямованих 
на подолання кризових явищ і подальший роз-
виток підприємства. 

Процес реструктуризації часто передбачає 
проведення детального аналізу фінансового 
стану підприємства та широке використання 
різноманітних фінансових інструментів. Так, 
на підприємствах країн із розвинутою еко-
номікою перебудова відбувається шляхом 
бізнес-процесу реінжинірингу. Суть цього 
процесу полягає у функціональному пере-
осмислені та радикальному перепроектуванні 
діяльності підприємства для досягнення клю-
чових показників ефективності підприємства. 
Насамперед це зміни в технологіях, ринках 
збуту, вивчення потреб клієнтів тощо [7]. 

Причиною, по якій підприємству може 
знадобитися реструктуризація, є діяльність, 
спрямована на інноваційний розвиток (ево-
люцію) за рахунок постійного впливу на нього 
внутрішніх і зовнішніх факторів (рис. 1) [12].

Вищезазначені внутрішні та зовнішні фак-
тори реструктуризації визначають характер 
та особливості реструктуризаційних процесів 
та формують мету, об’єкт та терміни її прове-
дення.

Еволюційні процеси, які стимулюють про-
цес реструктуризації, треба розглядати в кон-
тексті вирішення основних завдань підприєм-
ства: по-перше, це забезпечення діяльності 
в найближчий час, по-друге – відновлення 
конкурентоспроможності на довгостро-
кову перспективу. Вищезазначені завдання 
реструктуризації сприяють виділенню її форм 
проведення, а саме оперативної (короткостро-
кової) та стратегічної (довгострокової) форм. 

У процесі оперативної (три-чотири місяці) 
реструктуризації підприємства особлива увага 
приділяється забезпеченню ліквідності та під-
вищенню ефективності діяльності підприєм-
ства. Основними завданнями оперативної 
реструктуризації є: врегулювання стосунків із 
кредиторами; реалізація оперативних захо-
дів по підвищенню ліквідності підприємства; 

дослідження і мобілізація внутрішніх резервів 
для забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства в довгостроковому періоді; 
створення умов для підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства [9].

Оперативна реструктуризація є проце-
сом нестійким і потребує проведення стра-
тегічної реструктуризації підприємства, яка 
спрямована на забезпечення довготривалої 
конкурентоспроможності на вітчизняному і 
світовому ринках. Реалізація програми стра-
тегічної реструктуризації ставить за мету 
створення оптимальних умов на підприємстві. 
Особливостями стратегічної реструктуризації 
є: розрахована на тривалий термін реалізації; 
базується на попередньо розроблених корпо-
ративній та функціональній стратегіях; потре-
бує суттєвих капіталовкладень.

Стратегічна мета реструктуризації підпри-
ємства має бути спрямована на те, щоб його 
продукція та результат діяльності відповідали 
поточному платоспроможному попиту на 
ринку. У такому випадку підприємство зберігає 
централізований контроль у найбільш важли-
вих для нього сферах діяльності та підвищує 
власну конкурентоспроможність завдяки про-
веденню активної інноваційної політики. Про-
цес стратегічної реструктуризації може перед-
бачити: диверсифікацію виробництва та вихід 
на нові ринки збуту; технічне переозброєння 
та впровадження нових технологій; сертифі-
кацію виробництва та продукції; реструктури-
зацію організаційної структури; підвищення 
кваліфікації персоналу [10].

Залежно від мети змін на підприємстві 
реструктуризація може відбуватися у таких 
видах: 

- еволюційна реструктуризація – ціле-
спрямований комплекс змін у системі функ-
ціонування підприємства, спрямований на 
підвищення його конкурентоспроможності від-
повідно до потреб зовнішнього середовища; 

- адаптивна реструктуризація – цілеспря-
мований комплекс змін, які забезпечують про-
цес адаптації до умов середовища та недопу-
щення кризових явищ на підприємстві;

- антикризова реструктуризація – ціле-
спрямований комплекс змін, здатних вивести 
підприємство з кризового стану на якісно 
новий рівень розвитку [11].

 Крім того, у випадках коли мета реструк-
туризації носить більш формалізований 
характер, вона може мати такі підвиди:

- управлінська реструктуризація пов'язана 
з підготовкою та перепідготовкою персоналу, 
яка орієнтована на конкурентоспроможне 
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функціонування підприємства, його сучасну 
маркетингову, інноваційну і технічну політику;

- організаційно-правовий вид реструкту-
ризації передбачає комерціалізацію і корпо-
ратизацію діяльності, зміну в організаційній 
структурі суб'єкта господарювання та зміну 
права власності на державному підприємстві;

- технічна реструктуризація покликана 
забезпечити високий рівень виробничого та 
технічного потенціалу підприємства, який дає 
йому змогу виходити на ринок із конкурен-
тоздатною продукцією (технології, «ноу-хау», 
управлінські навички, кваліфікація персоналу, 
ефективна система постачання і логістики);

- фінансова реструктуризація означає 
формування такої структури балансу, при якій 
показники ліквідності і платоспроможності 
відповідають вимогам ринку, а також не існує 
проблем із погашенням кредитів, інших борго-
вих зобов'язань і виплатою відсотків по них;

- економічна реструктуризація пови-
нна забезпечити такий рівень рентабель-
ності виробництва (діяльності), яка відпові-
дає сучасним умовам господарювання. Це 
вимагає досягнення певного рівня поточних і 
капітальних витрат, гнучкого ціноутворення і 
достатнього обсягу продажу товарів [10].

Реструктуризаційні заходи здійснюються 
за допомогою певних інструментів, перелік 
яких залежать від фінансово-економічних 
умов підприємства. Так, для відновлення 
однієї зі сфер діяльності підприємству може 
бути необхідна лише управлінська або інно-
ваційно-технологічна реструктуризація. Якщо 

ж проблеми підприємства більш суттєві, тоді 
проводиться комплексна фінансова, техноло-
гічна та управлінська реструктуризація, три-
валість якої залежить від наявних проблем та 
обсягу мобілізованих ресурсів.

Одним із вирішальних чинників ефективної 
реструктуризації є визначення цілей та усвідом-
лення керівництвом підприємства необхідності 
її проведення. Основними цілями реструктури-
зації є: поліпшення економічних і фінансових 
показників діяльності підприємства на корот-
кострокову і довгострокову перспективи; залу-
чення довгострокових зобов'язань; збільшення 
ринкової вартості власного капіталу компанії 
(акцій компанії); посилення конкурентоспро-
можності продукції на ринку; розширення існу-
ючого або завоювання нових ринкових сегмен-
тів; уникнення банкрутства.

Висновки з цього дослідження. У сучас-
них умовах господарювання реструктуриза-
ція підприємства є механізмом, який спрямо-
ваний на підвищення його ефективності та 
конкурентоспроможності. Проведене дослі-
дження структурно-логічної сутності поняття 
«реструктуризація підприємств» показало, 
що реструктуризація підприємств є постійно 
еволюціонуючим процесом перетворень на 
підприємстві шляхом комплексного впрова-
дження необхідних дій, різних за видами та 
формами, спрямованих на подолання кри-
зових явищ і подальший ефективний розви-
ток підприємства. Характер та особливості 
реструктуризаційних процесів значною мірою 
залежать від форми та виду реструктуризації. 
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У статті розглянуто деякі підходи до використання бюджетного механізму як інструменту підтримки соці-
ально-економічного розвитку регіону. Виокремлено класифікаційні ознаки регіональної бюджетної політики. 
Виділено основні важелі та інструменти місцевого бюджету, за допомогою яких може здійснюватися вплив на 
соціально-економічний розвиток регіону.
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Ливдар М.В. ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНА

В статье рассмотрены некоторые подходы к использованию бюджетного механизма как инструмента по-
ддержки социально-экономического развития региона. Выделены классификационные признаки региональ-
ной бюджетной политики. Выделены основные рычаги и инструменты местного бюджета, с помощью которых 
может осуществляться воздействие на социально-экономическое развитие региона.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный механизм, бюджетная политика, местный бюджет, региональная 
бюджетная политика, социально-экономическое развитие региона.

Lyvdar M.V. THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The individual approaches to the use of the budget mechanism as a tool to support socio-economic development 

of the region. The selected classification features of regional budget policy. The basic levers and tools of the local 
budget, which may be impact on socio-economic development of the region.

Keywords: budget, fiscal mechanism, fiscal policy, local budget, regional budget policy, socio-economic 
development of the region.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В економічній системі будь-якої 
сучасної держави бюджет і бюджетний 
механізм займають особливе місце. Через 
бюджети (державний та місцеві) здійснюється 
акумуляція фінансових ресурсів для подаль-
шого фінансування державних витрат, а також 
регулювання найважливіших макроекономіч-
них пропорцій, у тому числі в частині вирівню-
вання темпів і структури соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. Бюджет як економічна 
категорія знаходить свій прояв через функці-
онування системи бюджетних відносин – осо-
бливих економічних відносин у сфері форму-
вання, розподілу та витрачання колективних 
(спільних) фінансових ресурсів держави або 
громади. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у дослідження бюджетної 
політики зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, 
а саме: Дж. Кейнс, У. Петті, Д. Рікардо, А.Сміт, 
О. Василик, Є. Галушка, Т. Єфименко, І. Запа-
тріна, О. Кириленко, В. Кравченко, В. Опа-

рін, Г. П’ятаченко, О. Сунцова, І. Чугунова, 
С. Юрій, В. Федосов та ін. Незважаючи на 
велику кількість наукових праць, приділених 
бюджетному механізму, недостатньо дослі-
джено функціонування бюджетного механізму 
місцевих фінансів для забезпечення стійкого 
соціально-економічного розвитку регіону. А в 
умовах децентралізації місцевих бюджетів 
бюджетний механізм, виступаючи особливою 
технологією системи державного управління, 
має спрямовуватися на формування і реаліза-
цію раціональної бюджетної політики, а також 
враховувати наявні можливості використання 
певних заходів бюджетного регулювання.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах сьогодення 
основні параметри розвитку економічних сис-
тем різного рівня (міжнародних, національних, 
регіональних, локальних) залежать не лише 
від соціально-економічного стану відповід-
ного утворення, а й від багатьох інших чин-
ників (гуманітарних, ментальних, історичних, 
культурних та ін.). У таких умовах бюджетний 
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механізм соціально-економічного розвитку 
регіону як особлива управлінська технологія 
реалізації регіональної бюджетної політики 
набуває особливого змісту, адже він є одним 
із управлінських механізмів, що забезпечує 
практичне формування і проведення єди-
ної державної політики (зокрема, у сфері 
публічних фінансів). Таким чином, процедури 
бюджетного механізму соціально-економіч-
ного розвитку регіонів повинні не тільки під-
тримувати єдність підходів у координації дій 
учасників бюджетних відносин на всіх його 
стадіях бюджетного процесу, але й створити 
реальні умови для підтримки належних пара-
метрів соціально-економічного розвитку на 
рівні конкретної адміністративно-територіаль-
ної одиниці. Вказані процедури, звісно, мають 
враховувати виклики економічного розвитку, 
наявний економічний потенціал, особливості 
стану ринків тощо. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті –навести результати 
проведених автором досліджень щодо впливу 
бюджетної політики на соціально-економічний 
розвиток регіонів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Потенційні можливості впливу місце-
вих бюджетів на процеси соціально-економіч-
ного розвитку відповідного регіону полягають 
в їх економічній природі. Економічний зміст 
місцевого бюджету випливає з поняття фінан-
сів як економічної категорії і визначається 
насамперед функціями місцевої громади як 
особливої форми організації суспільного гос-
подарства в межах території.

Т.Г. Бондарук зазначає, що бюджетний 
механізм місцевих фінансів можна розглядати 
з двох позицій: як конкретну бюджетну техно-
логію і як організаційно-фінансову категорію. 
«З одного боку, – вказує дослідниця, – бюджет-
ний механізм регулювання місцевих фінан-
сів є конкретною бюджетною технікою при-
ведення в дію, функціонування і управління 
бюджетною системою країни (збору податків 
та інших доходів, фінансування витрат тощо). 
З іншого боку (економічного погляду), зміст 
бюджетного механізму регулювання місцевих 
фінансів становлять сукупність організаційно-
фінансових відносин, закріплених нормами 
бюджетно-податкового права, які складаються 
в процесі управління бюджетною системою, 
планування (прогнозування), організації, регу-
лювання та контролю дохідної і витратної час-
тин місцевих бюджетів. Організаційно-технічні 
й економічні засади в бюджетному механізмі 
органічно поєднуються» [1, с. 193]. Вказане 

розуміння бюджетного механізму місцевої 
громади (місцевих фінансів) дає змогу глибше 
опанувати його специфіку, виділити особли-
вості реалізації бюджетної політики на місце-
вому рівні. Таким чином, бюджетний механізм 
місцевих фінансів є основним способом реа-
лізації бюджетної політики на рівні території, 
яку виробляють та реалізують уповноважені 
місцеві органи (органи місцевого самовряду-
вання та відповідні виконавчі підрозділи). 

Бюджетний механізм місцевих фінансів та 
бюджетний механізм соціально-економічного 
розвитку регіону співвідносяться як часткове 
і ціле. Якщо в першому випадку увага акцен-
тується на виконанні певних адміністратив-
них дій, що носять розпорядчо-технічний 
характер, то у другому випадку – на здатність 
бюджетного механізму значимо впливати на 
розвиток соціальної та економічної сфер регі-
ону (зокрема, через застосування особливих 
процедур вироблення, ухвалення та реаліза-
ції бюджетних рішень). 

Отже, бюджетний механізм соціально-еко-
номічного розвитку регіону можна визначити 
як систему методів та інструментів, що через 
певні управлінські рішення реалізуються в 
процесі формування та використання цен-
тралізованих грошових ресурсів місцевої гро-
мади відповідного регіону задля виконання 
завдань регіональної соціально-економічної 
політики [2].

Ключовим призначенням (метою функці-
онування) бюджетного механізму соціально-
економічного розвитку регіону є забезпечення 
стійкого розвитку соціальної та/або економіч-
ної сфер відповідного регіону (територіальної 
громади). 

Основним елементом бюджетного меха-
нізму соціально-економічного розвитку регі-
ону є сукупність місцевих бюджетів (для 
області) або місцевий бюджет (для місцевої 
громади). Місцевий бюджет, будучи макси-
мально наближеним до відповідної громади 
(населення, що проживає на певній території), 
може і повинен якомога повніше враховувати 
реальні потреби цієї громади у виробництві і 
споживанні певних неринкових (суспільних) 
благ. Відтак, місцевий бюджет може надати 
соціально-економічному розвитку відповід-
ного регіону (адміністративно-територіальної 
одиниці) необхідного динамізму, враховуючи 
фактичний стан промислового потенціалу, 
структури виробництва, наявні екологічні, 
технологічні та інфраструктурні обмеження, 
необхідність підтримки окремих секторів або 
верств населення.
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Місцеві (регіональні) бюджети формуються 
та реалізуються в рамках задекларованої 
бюджетної політики. Відповідно, бюджетна 
політика реалізується через бюджетний меха-
нізм. На нашу думку, доцільно розглянути 
поняття бюджетної політики, яка є реальним 
відображенням стратегії і тактики державних 
органів влади та місцевого самоврядування у 
бюджетній сфері. В «Економічній енциклопе-
дії» наводиться таке визначення: «Бюджетна 
політика – інструмент регулювання економіки 
для підтримання певного рівня ВНП, зайнятості 
та соціального забезпечення» [3, с. 123], хоча 
це визначення є досить дискусійним, оскільки, 
на нашу думку, регулювання як сукупність 
певних важелів впливу є способом реалізації 
політики, а не політика є інструментом регулю-
вання. О.Д. Василик тлумачить бюджетну полі-
тику як сукупність заходів держави з організації 
та використання фінансів задля забезпечення 
економічного і соціального розвитку [4], хоча 
вказане визначення, на наше переконання, 
розкриває сутність фінансової політики і не 
вказує на особливості політики саме у сфері 
реалізації бюджету як економічної категорії. 

На параметри бюджетного механізму соці-
ально-економічного розвитку регіону значний 
вплив чинять загальні параметри бюджетної 
політики держави, включаючи модель фінан-
сового вирівнювання, що на практиці проявля-
ється через інститут міжбюджетних відносин. 

Сучасні політико-економічні виклики не 
дають відповіді на одне з дискусійних питань 
теорії бюджетної політики – хто є реальним 
суб’єктом вказаної політики на місцевому 
рівні? місцева політична еліта? представники 
крупного бізнесу? населення? органи місцевої 
влади? бюрократія? депутати місцевих рад? 

Відповідаючи на поставлені питання, 
можемо стверджувати, що всі перерахо-
вані групи можуть впливати на формування 
бюджетних показників, однак із точки зору 
бюджетного механізму реальними суб’єктами 
бюджетної політики є насамперед місцеві 
фінансові органи. 

Регіональна бюджетна політика є одним 
із ключових напрямів загальної соціально-
економічної політики регіону. Регіональну 
бюджетну політику можна визначати як сис-
тему стратегічних цілей та тактичних завдань 
щодо формування та використання центра-
лізованих фінансових ресурсів відповідного 
місцевого бюджету, що реалізуються в про-
цесі функціонування бюджетного механізму 
місцевих фінансів виходячи з пріоритетів соці-
ально-економічного розвитку регіону [2, с. 19]. 

Вважаємо, що зміст місцевої бюджет-
ної політики найповніше розкривається за 
умови поділу її на різнопланові типи, види та 
форми реалізації на підставі відповідних кри-
теріїв. З урахуванням такого підходу можемо 
навести такі класифікаційні ознаки регіональ-
ної бюджетної політики:

1. Залежно від масштабності цілей та 
завдань з урахуванням строковості їх реа-
лізації розрізняють стратегічну (довгостро-
кову) й тактичну (поточну) складові бюджетної 
політики. Бюджетна стратегія на місцевому 
рівні має бути «продовженням» загальнона-
ціональної стратегії соціально-економічного 
розвитку, базуватися на принципах загальної 
бюджетної моделі держави. 

2. За функціональною ознакою місцеву 
бюджетну політику можна розділити на такі 
складові: у сфері доходів місцевого бюджету; 
у сфері видатків місцевого бюджету; у сфері 
місцевих запозичень; у сфері бюджетно-
податкового регулювання; у сфері міжбю-
джетних відносин.

3. Залежно від стратегічної спрямованості 
бюджетного регулювання можна виділити 
стимулюючу та стримуючу бюджетну політику. 
Вибір параметрів бюджетної політики за вка-
заним критерієм залежить від стадії цикліч-
ного розвитку економіки, а також конкретних 
особливостей соціально-економічної дина-
міки держави та конкретного регіону.

4. За територіальною ознакою місцеву 
бюджетну політику можна класифікувати так: 
бюджетна політика макрорегіону (область); 
субрегіональна бюджетна політика (район, 
район у місті); бюджетна політика місцевої 
громади (місто, селище, село).

Т.Г. Бондарук [1, с. 273] виділяє такі напрями 
бюджетної політики як складової соціально-
економічної політики на місцевому рівні: 

- ухвалення та реалізація стабілізаційної 
програми, яка передбачає конкретні заходи, 
спрямовані на функціонування економіки і 
соціальної трансформації територіального 
утворення;

- всебічне збільшення фінансових ресур-
сів, податкових доходів, економія державних 
витрат;

- проведення інвентаризації видатко-
вої частини місцевих бюджетів, бюджетної 
мережі, визначення оптимальної чисельності 
працівників бюджетної сфери;

- посилення фінансово-бюджетної дисци-
пліни та відповідальності керівників усіх рівнів 
за неухильне дотримання вимог фінансово-
бюджетного законодавства і цільове витра-
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чання бюджетних та позабюджетних коштів на 
основі дієвого режиму економії. 

Можна виділити основні важелі регіональної 
бюджетної політики, за допомогою яких може 
здійснюватися вплив на соціально-економіч-
ний розвиток регіону, – це місцеві податки та 
система міжбюджетних трансфертів. 

Органи місцевого самоврядування, вихо-
дячи із конкретних завдань регіональної еко-
номічної політики та реалій соціально-еконо-
мічної динаміки регіону, можуть самостійно 
встановлювати ставки місцевих податків та 
зборів, запроваджувати або скасовувати міс-
цеві податки, що визначені законом (податкове 
маніпулювання). Таким чином, здійснюється 
активізація або пригнічення певних економіч-
них процесів, у тому числі здійснюється корек-
ція пропорцій економічного розвитку території 
залежно від цілей економічної політики. 

У сучасних умовах сьогодення актуаль-
ним завданням науки і практики є оцінювання 
результативності та ефективності бюджетної 
політики та застосування бюджетних важелів 
регулювання соціально-економічного роз-
витку. Вказане актуально в контексті нашого 
дослідження, оскільки рівень ефективності 
застосування важелів бюджетного регулю-
вання завжди обумовлюватиме і відповід-
ний рівень ефективності бюджетної політики 
взагалі. Якщо важелі застосовуються ефек-
тивно – вказане створюватиме умови для 
високої ефективності бюджетної політики. І, 
навпаки, недостатня ефективність важелів 
бюджетного регулювання завжди означатиме 
низьку ефективність бюджетної політики.

Висновки з цього дослідження. Бюджет-
ний механізм соціально-економічного розви-
тку регіонів буде ефективним лише в тому 

випадку, якщо згадані його складові, які є 
вельми залежними один від одного, функ-
ціонуватимуть на основі високої ефектив-
ності, зацікавленості органів адміністрування 
у досягненні кінцевих результатах, на основі 
науково обґрунтованої методології. Це акту-
алізує вирішення проблеми справедливого 
та обґрунтованого міжбюджетного регулю-
вання, яке має здійснюватися на основі чітких 
науково обґрунтованих методик та підходів, 
виключаючи саму можливість застосування 
так званого «ручного управління» або ухва-
лення волюнтаристських рішень.

На місцевому рівні бюджетний механізм, 
виступаючи особливою технологією системи 
державного управління, має спрямовува-
тися на формування і реалізацію раціональ-
ної бюджетної політики, а також враховувати 
наявні можливості використання певних захо-
дів бюджетного регулювання.

В умовах демократизації державного управ-
ління, коли спостерігатиметься об’єктивна 
тенденція збільшення економічних повнова-
жень регіональних органів влади (регіональ-
них еліт), у тому числі у сфері планування 
бюджету, місцеві бюджети набуватимуть 
дедалі більшого значення в процесі підтримки 
стійкості та оптимізації структури соціально-
економічного розвитку відповідних територій. 
Вирішення вказаного завдання потребуватиме 
відповідного теоретичного, методологічного 
та нормативно-інструктивного забезпечення. 
Посилення позитивного впливу місцевого 
бюджету на динаміку соціально-економічного 
розвитку відповідного регіону (адміністра-
тивно-територіальної одиниці) вирішувати-
муться через повноцінну реалізацію функцій 
бюджетного регулювання місцевих фінансів.
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У статті досліджено основні підходи до визначення фінансово-кредитного ризику банківських установ, 
ключові фактори його виникнення та особливі аспекти страхування в Україні. Розглянуто проблеми управ-
ління фінансово-кредитним ризиком як складової фінансової стійкості українських банківських установ та 
напрями його нейтралізації.

Ключові слова: фінансовий ризик, кредитний ризик, банківська установа, страхування ризиків, страховик, 
страхувальник.

Литвин Я.А. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РИСКИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 В статье исследованы основные подходы к определению финансово-кредитного риска банковских учреж-
дений, ключевые факторы его возникновения и основные аспекты страхования в Украине. Рассмотрены 
проблемы управления финансово-кредитными рисками как составляющей финансовой устойчивости укра-
инских банковских учреждений и направления их нейтрализации.

Ключевые слова: финансовый риск, кредитный риск, банковское учреждение, страхование рисков, стра-
ховщик, страхователь.

Lytwyn Y.A. FINANCIAL AND CREDIT RISKS OF BANK INSTITUTIONS AND SPECIALITIES OF THEIR 
INSUARANCE IN UKRAINE

In the article it is researched the main approaches to the definition of financial and credit risk of bank institutions, 
key factors of its appearance and the principle aspects of insurance in Ukraine. We studied the management 
problems of financial and credit risks as a part of financial stability of Ukrainian bank institutions and directions of 
their neutralization.

Keywords: financial risk, credit risk, bank institution, insurance of risks, insurer, insured. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Фінансова діяльність суб’єктів госпо-
дарювання банківських установ тісно пов’язана 
з багатьма ризиками, вплив яких у сучасних 
ринкових умовах значно підвищується. Кре-
дитні операції є основним джерелом доходів 
вітчизняних банків. Їх висока дохідність супро-
воджується високим рівнем фінансово-кре-
дитних ризиків, які відіграють найважливішу 
роль у загальному «портфелі ризиків» банку, 
тому задля збереження фінансової стійкості 
банківські установи змушені постійно вдоско-
налювати свою кредитну політику управління 
ризиками. Здійснення такої політики зумовило 
появу сфери фінансового страхування. 

У «Стратегії розвитку страхового ринку 
України на 2012–2021 роки» завдання зі ство-
рення спеціалізованих програм страхування 
фінансових ризиків суб’єктів підприємництва 
було визначено одним із пріоритетних. Отже, 
напрям страхової діяльності, пов’язаний із 
мінімізацією фінансових ризиків, не лише 
вимагає, а й заслуговує глибокого вивчення 
і теоретичного узагальнення як на основі 

власної практики, так і з урахуванням зару-
біжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ризик-менеджменту банків розгляда-
ється багатьма українськими та зарубіжними 
вченими. Серед українських науковців осо-
бливої уваги заслуговують роботи В. Буряка, 
Т. Васильєвої, О. Васюренка, В. Вітлін-
ського, В. Грушка, О. Дзюблюка, С. Козь-
менка, О. Лаврушина, С. Лєонова, Р. Набока, 
О. Пернарівського, Н. Подольчака Л. При-
мостки, І. Сала, Н. Хохлова, А. Чугунова та 
ін. Серед зарубіжних учених слід передусім 
виділити праці Ф. Алена, Х. Грюнінга, Х. Дима-
коса, У. Деволда, Г. Кауфмана, Г. Марковіца, 
Ф. Найта, Н. Мерфі, П. Роуза Дж. Сінкі. Проте, 
незважаючи на значну кількість фундамен-
тальних наукових робіт, проблема уникнення 
та мінімізації фінансово-кредитних ризиків 
банківських установ в Україні лишається не 
вирішеною остаточно. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є дослі-
дження проблемних питань управління фінан-
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сово-кредитними ризиками та страхування 
діяльності банківських установ у контексті 
забезпечення та збереження фінансової стій-
кості комерційних банків України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На нинішньому етапі розвитку Укра-
їни як ринкової держави існує одна із осно-
вних проблем – це забезпечення стабільного 
фінансового розвитку суб’єктів господарю-
вання, що передусім пов’язано з управлінням 
ризиками фінансових установ. Чільне місце 
серед них займають фінансово-кредитні уста-
нови, зокрема банки. 

Незадовільний фінансовий стан комерцій-
них банків створює потенційну загрозу еконо-
мічній безпеці держави. Це зумовлено як їх 
неготовністю надавати довгострокові кредити, 
так і нестійкістю функціонування підприємств, 
відсутністю структурних перетворень в еконо-
міці, а, отже, високими ризиками. Залежно від 
виду здійснюваних операцій банківській діяль-
ності притаманні різноманітні види фінансово-
кредитних ризиків.

Поняття «фінансово-кредитний ризик» 
не має однозначного визначення. Науковці 
та нормативно-правова база тлумачать це 
поняття по-різному. 

Так, на думку А.М. Бандурка та В.В. Глу-
щенка, фінансово-кредитний ризик – це 
ймовірність збитків у зв’язку з несвоєчасним 
поверненням позичальником основного боргу 
і відсотків за ним [1, с. 48]. 

В.О. Здражевський визначає фінансово-
кредитний ризик як можливе падіння при-
бутку банку і навіть втрату частини акціонер-
ного капіталу в результаті неспроможності 
позичальника гасити і обслуговувати борг  
[4, с. 11]. 

В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус під 
поняттям «фінансово-кредитний ризик» розу-
міють як невпевненість кредитора в тому, що 
боржник буде спроможним і матиме наміри 
виконати свої зобов’язання відповідно до тер-
мінів та умов кредитної угоди [3, с. 24]. 

Цікавим є визначення, запропоноване в 
працях В.Ю. Подчесова. На думку науковця, 
фінансово-кредитний ризик – це ймовірнісні 
негативні зміни в стані функціонування банку 
в разі виникнення небажаних та, можливо, 
непередбачених подій під час здійснення 
кредитного процесу, пов’язані з проявом кон-
курентної боротьби, які структуруються на 
події прямої або опосередкованої дії стосовно 
впливу на стан розвитку банку, що і визна-
чає наявну множинність різновидів кредитних 
ризиків [8, с. 9].

Аналізуючи нормативні документи, можна 
виділити такі трактування поняття «фінан-
сово-кредитний ризик». У Наказі Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Поло-
ження (стандарту) бухгалтерського обліку 13 
«Фінансові інструменти» № 559 кредитний 
ризик трактується як імовірність утрат однієї 
зі сторін – укладачів контракту про придбання 
фінансового інструмента внаслідок невико-
нання зобов'язання іншою стороною.

Ширше визначення кредитних ризиків 
наведене у Положенні Національного банку 
України «Про порядок формування та вико-
ристання резерву для відшкодування можли-
вих утрат за кредитними операціями»: «Ризик 
невиконання позичальником зобов’язань за 
кредитними операціями банку, тобто ризик 
того, що сплата позичальником відсотків і 
основного боргу за кредитними операціями 
проводитиметься з відхиленнями від умов 
кредитної угоди або взагалі не проводити-
меться».

Як бачимо, підходи до визначення поняття 
«фінансово-кредитний ризик» є різноманіт-
ними, проте їх об’єднує думка щодо непо-
вернення кредиту та втрати прибутку фінан-
сово-кредитної установи. Отже, умовно 
фінансово-кредитний ризик можна розділити 
на дві частини [1, с. 45]: 

1) фінансовий ризик (ризик недоотри-
мання, втрати прибутку, зменшення ліквід-
ності фінансово-кредитної установи);

2) кредитний ризик (ризик неповернення 
основної суми кредиту та відсотків за ним).

Конкретними різновидами фінансових 
ризиків підприємства вважають [8, с. 20]:

– ризики неплатежу (невиконання 
зобов’язань згідно з договорами, несплата 
платежів при продажі товарів у кредит та при 
лізингових операціях);

– неотримання прибутку при інвестицій-
них операціях;

– втрати або зменшення прибутку внаслі-
док непередбачуваних обставин;

– депозитний ризик (можливість неповер-
нення депозитних вкладів (непогашення депо-
зитних сертифікатів) зустрічається досить 
рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою 
або невдалим вибором комерційного банку 
для здійснення депозитних операцій підпри-
ємства.

Страхування фінансово-кредитних ризи-
ків – це нова галузь майнового страхування, 
котра в Україні почала розвиватись в кінці 
90-х років минулого століття. У вітчизняній 
страховій науці та практиці питання страху-
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вання фінансових ризиків є дискусійним та 
неоднозначним.

Сучасна економічна література виділяє 
чотири основні причини страхування фінан-
сово-кредитних ризиків [5]:

1. Несприятливі чи різкі зміни в економіч-
ній, фінансовій, політичній системі країни, 
виникнення кризових явищ в економіці або у 
її певних секторах, що спричиняє зниження 
ділової активності суб’єктів господарювання.

2. Раптова нездатність дебіторів банків 
отримувати заплановані обсяги фінансових 
результатів, зважуючи на об’єктивні еконо-
мічні процеси чи характер ведення бізнесу.

3. Зміна ринкової вартості тих банків, що 
виступали заставою при кредитуванні (про-
блема втрати якості забезпечення кредитів).

4. Зловживання клієнтами при викорис-
танні кредиту.

Законодавством України передбачено три 
види страхування фінансово-кредитних ризи-
ків: страхування кредитів; страхування від-
повідальності позичальника за непогашення 
кредиту; страхування виданих гарантій (порук) 
та прийнятих гарантій. 

Міжнародна практика використовує значно 
більше видів страхування кредитних ризиків: 
страхування товарних кредитів, страхування 
фінансових (грошових кредитів), страхування 
нерухомих об’єктів і предметів іпотеки, пере-
даних у заставу, тощо. Майновий інтерес кре-
дитора може бути захищений безпосередньо 
шляхом страхового захисту платоспромож-
ності його боржника. За цієї форми страхо-
вих відносин страхувальником є позичальник. 
Він, безпосередньо страхуючи свою плато-
спроможність, посередньо захищає інтереси 
свого вірителя – кредитора. Водночас стра-
ховик, страхуючи платоспроможність пози-
чальника, дає тим самим гарантію кредито-
рові повернути йому борг. Отже, із правового 
боку ця страхова операція є, за суттю, надан-
ням страховиком страхового гарантійного 
зобов'язання, яке для кредитора слугує заста-
вою на випадок неповернення йому боргу. З 
огляду на це, у страховій теорії та практиці 
страхові відносини такого характеру імену-
ються заставними, або гарантійними [4, с. 12]. 

Страховик виступає носієм страхового 
ризику, адже це особа, що зобов’язалась 
сплатити банку кредит, якщо він не був повер-
нений позичальником. Очевидно, що страхо-
вий ризик має пряму залежність від реалізації 
кредитного ризику, адже реалізація страхо-
вого ризику відбувається тільки тоді, коли має 
місце реалізація кредитного ризику (неповер-
нення кредиту), тобто перетворення події, що 
була застрахована, на реальну подію, що вже 
відбулась. Зазначимо, що кредитна операція 
з певною часткою кредитного ризику обліко-
вується в балансі банку доти, доки не буде 
здійснено погашення кредитної заборгова-
ності. Отже, укладання банком договору стра-
хування кредитних ризиків не призводить до 
того, що кредитні ризики банку зникають. 

Фінансово-кредитні ризики мають тільки 
добровільну форму страхування.

Термін укладання договорів страхування 
фінансово-кредитних ризиків – від декілька 
днів до одного року. Так, договори страхування 
ризиків неплатежу можуть укладатись на одну 
конкретну операцію (5–10 діб) або на всі опе-
рації постачальника (квартал, рік). Договори 
страхування інвестиційних та кредитних ризи-
ків укладаються на період дії інвестиційних 
операцій або кредитних угод.

Розміри страхових тарифів на фінансово-
кредитне страхування встановлюються ком-
паніями і залежать від виду і характеру опе-
рацій, надійності боржника чи контрагента 
тощо. Так, тарифи за страхування фінансово-
кредитних ризиків коливаються в таких межах 
страхової суми [8, с. 5]:

– неплатежів – від 3% до 5–6%;
– інвестиційних ризиків – від 1% до 3–4%;
– ризику втрати прибутку – від 0,3% до 

0,8%;
– ризику непогашення кредиту – від 2–3% 

до 10–15%.
Як правило, при страхуванні фінансово-

кредитних ризиків застосовується безумовна 
франшиза розміром не менш як 10%. При 
настанні страхового випадку розмір збитку 
визначається в розмірі несплачених плате-
жів, неповернутого кредиту, недоотриманого 
інвестиційного доходу або втраченого (недо-

Таблиця 1
Показники банків за наданими кредитами

Роки 2012 2013 2014 2015
Прогнозне 
значення 
на 2016

Вимоги банків за наданими 
кредитами, млн. грн. 1545678 2767854 3176945 3676823 4276984
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отриманого) прибутку. Термін виплати відшко-
дування встановлюється згідно з договором 
страхування.

На практиці, відповідно до статистичних 
даних НБУ, спостерігається збільшення кіль-
кості неповернених кредитів банкам України, 
у зв’язку з чим банки втрачають частину своїх 
прибутків. Це є основною причиною виник-
нення фінансово-кредитного ризику банків-
ських установ (табл. 1).

Таким чином, за останні чотири роки спо-
стерігається підвищення величини заборго-
ваності перед банками за кредитними опе-
раціями. Значне збільшення неповернення 
кредитів банківським установам України 
прогнозується і на 2016 р. Оскільки в май-
бутньому періоді вимоги банків за наданими 
кредитами будуть зростати, то, відповідно, 
зростатиме потреба в страхуванні кредитного 
ризику, адже банкам необхідно забезпечити 
собі надійність повернення наданих грошей. 

Негативним є й те, що деякі підприємства 
використовують фінансово-кредитні ризики 
як додатковий засіб фінансування, страхуючи 
дорогі проекти і перекладаючи весь ризик на 
страхову компанію. У відповідь страхові ком-
панії встановлюють високий рівень франшизи 
(від 8% до 15% страхової суми), досить високі 
страхові тарифи (середній тариф встановлю-
ється на рівні 5–7% та вище залежно від ризи-
ковості та строку страхування), обумовлюють 
специфічні умови страхування.

Практика показує, що позичальник дуже 
часто не виконує умов договору або свідомо 
порушує строки їх виконання, що дає можли-
вість відмовити страховику у виплаті страхо-
вого відшкодування банку. Тому необхідною є 
розробка загальних умов кредитного страху-
вання, які б охоплювали найсуттєвіші норми 
кожного виду страхування [2, с. 35].

На сьогоднішній день існує ще одна про-
блема, яка виникає при укладанні та вико-
нанні договорів страхування фінансово-кре-
дитних ризиків – недосконалість вітчизняного 
законодавства у цій сфері. Відсутність належ-
ного доказу направлення страховій компа-
нії повідомлень та про настання страхового 
випадку призводить до неможливості спрос-
тування заяв страховика (поданої в судовому 
засіданні) щодо несвоєчасного повідомлення 
його страхувальником про настання стра-
хового випадку без поважних на це причин, 
що, згідно з п. 5 ст. 26 Закону України «Про 
страхування», є підставою для відмови стра-
хової компанії у здійсненні страхового відшко-
дування. Недоліком страхування кредитних 

ризиків є те, що страховик не вступає в без-
посередні правові відносини з банком-креди-
тором, а пов’язаний із ним опосередковано. 
Практика показує, що позичальник дуже 
часто не виконує умов договору або свідомо 
порушує строки їх виконання, що дає можли-
вість відмовити страховику у виплаті страхо-
вого відшкодування банку, тому необхідним є 
вироблення загальних умов кредитного стра-
хування, які б охоплювали найсуттєвіші норми 
кожного виду страхування. 

Плідна співпраця страховиків із банків-
ськими установами та постійними клієнтами 
дає змогу усвідомити необхідність та пози-
тивність впровадження цього виду страху-
вання. Сьогодні найрозвинутішою у страху-
ванні фінансових ризиків є окрема галузь 
споживчого кредитування (майже половина 
договорів зі страхування фінансових ризиків 
припадає на страхування ризиків спожив-
чого кредитування). У страхуванні спожив-
чих кредитів присутні всі вимоги, які зазви-
чай ставляться страховиками до клієнтів: 
застава (придбане майно), обмежена стра-
хова сума (як правило, однорідні прогнозо-
вані суми). Страховики із задоволенням на 
це йдуть ще й тому, що поряд зі страхуван-
ням фінансових зобов’язань по споживчих 
кредитах, згідно із Законом України «Про 
заставу», страхується і придбане майно, 
зокрема автомобіль, квартира чи побутова 
техніка. Страхування товарного кредиту-
вання також користується великим попитом. 
У цьому випадку страхова компанія гаран-
тує виплату коштів за товари у зазначений 
термін. Багато звернень (і з кожним роком їх 
стає дедалі більше) надходить щодо стра-
хування фінансових ризиків, пов’язаних з 
інвестиційною діяльністю. Дуже часто під-
приємці демонструють свій бізнес-план, 
проте не мають ліквідної застави для залу-
чення коштів під його реалізацію. Страхо-
вий поліс для них – єдиний шанс отримати в 
банку кредит. Активно розвивається галузь 
страхування, пов’язана з пластиковими 
картками. Це мало не єдиний випадок, коли 
мова йде про чистий фінансовий ризик, 
і застава тут не потрібна. Страхують від 
несанкціонованого використання пластико-
вих карток, їх викрадення. Також активно 
розвивається страхування овердрафту – 
різновиду кредитного ризику [5].

Отже, вплив фінансово-кредитних ризиків 
на діяльність банківських установ в умовах 
ринкової економіки є дуже значним, тому для 
мінімізації можливих утрат банків необхід-
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ною є розробка та впровадження відповід-
ного комплексу превентивних заходів, до яких 
можна віднести [4, с. 12]:

1) на рівні Національного банку:
– створення більш жорстких обмежень 

щодо максимальних розмірів кредитної угоди 
виходячи із розміру самого банку;

– впровадження обов’язкового та більш 
жорсткого контролю ризикованості проведе-
них банками операцій;

– забезпечення виконання банками пев-
ного, адекватного до конкретних економіч-
них умов рівня резервів під активні операції. 
У цьому контексті має передбачатися не лише 
їх нарощування, але й зменшення виходячи з 
економічного клімату країни;

2) на рівні банків:
– застосування більш прозорих та ефек-

тивних методик перевірки платоспроможності 
та кредитоспроможності позичальників;

– більш ґрунтовну перевірку кредитної 
історії кожного позичальника;

– пошук ефективного балансу між ризико-
ваністю та прибутковістю інвестиційних про-
ектів;

– запровадження більш дієвої системи 
відбору інвестиційних проектів;

– відмова від «швидких кредитів».
Висновки з цього дослідження. Отже, 

фінансово-кредитний ризик – це невід’ємна 
складова діяльності кожної з банківських уста-
нов. Абсолютне уникнення ризику є немож-
ливим, тому тактика і стратегія банку повинні 
бути спрямовані на їх мінімізацію. Банк може 
відмовитись від кредитного ризику шляхом 
припинення кредитування, але цим самим він 
відмовляється від отримання прибутку. Отже, 
ефективне управління фінансово-кредитними 
ризиками – найважливіше завдання будь-якого 
банку. Страхування – це ефективна система 
зменшення впливу ризиків у банківській діяль-
ності. Хоча на сьогоднішній день все ще існують 
проблемні питання щодо впровадження стра-
хової діяльності стосовно страхування фінан-
сово-кредитних ризиків, проте вона поступово 
розвивається і стає перспективнішою з року в 
рік. Така тенденція сприяє підвищенню надій-
ності, стабільності та конкурентоспроможності 
банківської системи, що позитивно впливатиме 
на загальний економічний стан держави.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Україна має значний потенціал для 
розвитку сільського господарства та подаль-
шого впливу на європейські ринки. Вона 
переживає період глибоких змін. При цьому 
одним з елементів ринкової моделі аграрного 
сектору є створення нової системи страху-
вання з метою зниження рівня ризикованості 
виробничої діяльності. Один із найскладніших 
і найбільш ризикових видів страхування – це 
страхування сільськогосподарських ризиків, 
і сьогодні в Україні все більше починають 
усвідомлювати, що їх необхідно страхувати. 
Агрострахування є одним з важливих засобів 
зменшення ризиків у сільськогосподарському 
виробництві. Проте, незважаючи на суттєву 
необхідність даного захисту, в нашій країні 
лише робляться перші кроки у цьому склад-
ному ринковому сегменті. Варто зазначити, 
що сільськогосподарське страхування розви-
валося в усьому світі як головний інструмент 
управління ризиками з метою зменшення 
негативного впливу погоди та природних фак-
торів. Сповільнений розвиток страхування в 
аграрній сфері України пояснюється відсут-

ністю повноцінного законодавчого забезпе-
чення, недоліками в організації та координації 
співпраці головних учасників ринку страхових 
послуг в аграрному секторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомі напрацювання щодо страхування в 
аграрній сфері здійснили такі вчені: В. Бази-
левич, О. Гудзь, М. Дем’яненко, М. Мних, 
С. Навроцький, С. Осадець та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом із тим варто роз-
глянути можливість залучення позитивних еле-
ментів страхування з державною фінансовою 
підтримкою в аграрній сфері у розрізі моделей.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є вивчення та узагальнення особливостей 
функціонування сільськогосподарського сег-
менту страхового ринку зарубіжних країн та, 
відповідно, на цій основі надання рекомендацій 
щодо вдосконалення страхування з державною 
фінансовою підтримкою в аграрному секторі 
України з урахуванням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сільськогосподарське страхування 
є специфічним класом страхування, яке 
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об’єднує декілька підгалузей. Виділення 
сільськогосподарського страхування в окре-
мий клас здійснюється за принципами фор-
мування комплексних видів страхування. До 
таких видів відносяться морське, космічне, 
авіаційне, медичне тощо.

Сільськогосподарське страхування роз-
галужене поняття і до його складу входить 
багато різних видів страхування як май-
нових, так і відповідальності. Тому воно є 
підгалуззю як майнового страхування, так і 
страхування відповідальності (рис. 1), які, 

 

 
Страхування 

Майнове 
страхування 

Страхування 
відповідальності 

Особисте 
страхування 

Сільськогосподарське 
страхування 

Рис. 1. Місце сільськогосподарського страхування  
в загальній системі страхування

Таблиця 1
Системи страхування аграрних ризиків у країнах світу

Країна Учасники системи агростра-
хування

Основні заходи, передбачені системою 
страхування аграрних ризиків

США

Федеральна корпорація 
страхування врожаю (Federal 
Сгор Іnsurance Согрогation) 
Департаменту сільського 
господарства;
страхові компанії;
товариства взаємного 
страхування

Забезпечення виконання Федеральної про-
грами страхування врожаю, яка включає:
– перерахунок страховикам із федераль-
ного бюджету за фермерів 60% страхових 
премій;
– забезпечення додаткового страхового 
покриття фермерам, які беруть участь у 
Федеральній програмі страхування врожаю;
–контроль організації перестрахування;
– забезпечення перестрахування понад 
40% ризиків агропромислового комплексу 
за кордоном.

Канада

Державна корпорація 
страхування аграрних ризиків 
(Аgгісulturе Finanсіаl Sегvісеs 
Согрогаtion);
страхові компанії; товариства 
взаємного страхування

Забезпечення виконання Державної про-
грами страхування аграрних ризиків, яка 
передбачає:
– субсидовані заощадження для фермерів;
– виконання програми забезпечення дохо-
дів ( рівня доходів фермерам не нижче ніж 
70% від попереднього рівня за останні три 
роки);
–контроль організації перестрахування;
– забезпечення перестрахування понад 
40% агроризиків за кордоном.

Португалія Система «державного 
та приватного партнерства»

Держава: субсидії фермерам на страхування 
та організація перестрахування. Приватні 
страхові компанії (інтегровані в систему 
страхування сільськогосподарських ризиків): 
розроблення програм страхування та контр-
оль за їх виконанням; відшкодування час-
тини ризиків, не відшкодованих державою.

Італія, Франція, 
Австрія, 

Німеччина

Система страхування під 
контролем держави та за 
участю товариств взаємного 
страхування (перехід до 
іспанської моделі агростраху-
вання)

Страхові компанії: розроблення страхових 
продуктів зі страхування аграрних ризиків. 
Держава: контроль за здійсненням страхо-
вого та перестрахового захисту сільськогос-
подарських товаровиробників.

Джерело: узагальнено за даними джерел [1; 6]
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у свою чергу, виступають субкатегоріями 
страхування.

Відповідно, сільськогосподарське страху-
вання, перебуваючи в субпідрядному зв’язку з 
даними галузями страхування, має ті ж ознаки 
і функції, якими володіє категорія страхування.

Отже, сільськогосподарське страхування – 
це насамперед система економічних відносин 
між конкретними суб’єктами господарювання, 
де з одного боку виступають страховики – 
фінансово-кредитні установи, а з іншого – 
страхувальники – сільськогосподарські під-
приємства, орендарі, селянські (фермерські) 
господарства, які за певну плату передають 
свої ризики майнових, фінансових втрат в 
сільськогосподарській діяльності з метою 
отримання відшкодування при настанні стра-
хового випадку.

Сільськогосподарське страхування харак-
теризується комплексністю, оскільки включає 
в себе страхування врожаю культур та бага-
торічних насаджень, тварин, машин, будинків, 
транспортних засобів, насіння, готової продук-
ції, відповідальності товаровиробника тощо.

Світовий досвід у галузі страхування сіль-
ськогосподарського виробництва свідчить про 
функціонування в багатьох країнах національ-
них систем страхування сільськогосподар-
ських ризиків. При цьому кожна країна ство-
рює власну, необхідну їй систему страхового 
захисту сільськогосподарського виробництва 
(табл. 1).

З таблиці 1 видно, що нині у світі виокреми-
лися різні підходи щодо підтримки та розвитку 

страхування в аграрній сфері як необхідного 
інструменту стабілізації виробничого процесу 
та доходів сільгоспвиробників.

Залежно від історичних, економічних, соці-
альних особливостей, що склалися в кожній 
окремій країні, виділяють три моделі страху-
вання в аграрному секторі (рис. 2).

Причому світовий досвід свідчить, що в між-
народній практиці страхування сільськогоспо-
дарських ризиків сформувались дві основні 
моделі, які умовно можна назвати «амери-
канська» та «європейська». Для «американ-
ської» моделі, яка застосовується у США та 
Канаді, характерна значна підтримка держави 
у страхуванні сільськогосподарських ризиків.

Для «європейської» моделі характерна 
мінімальна участь держави в аграрному стра-
хуванні, котра зводиться головним чином до 
виконання контрольних функцій щодо діяль-
ності приватних страхових компаній у цьому 
секторі ринку страхових послуг.

Обидві ці моделі мають свої переваги і 
недоліки, але, як свідчить міжнародний досвід, 
найефективнішим при страхуванні аграрних 
ризиків є поєднання цих двох моделей («змі-
шана» модель).

Саме така система страхування сільсько-
господарських ризиків діє в Іспанії, яка, за 
оцінками експертів міжнародного проекту ЄС 
Tacis «Вдосконалення управління ризиками 
фермерських господарств та малих і середніх 
господарств в аграрному секторі», є країною з 
найрозвиненішою системою агрострахування 
в Європі.

 

 

МОДЕЛІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

Змішана 
(Іспанія, Франція, Італія) 

 

Європейська 
(Німеччина, Великобританія) 

 

Американська 
(США, Канада) 

 
Переваги. Широка 

участь держави у 
підтримці страхування 
аграрних ризиків – 
надання субсидії на сплату 
частини страхової премії. 
 Недоліки. Високі 
адміністративні витрати 
держави. 
 

Переваги. Мінімальне 
втручання держави, 
сільгосптоваровиробники 
купують страховий поліс за 
його повною ціною.  

Недоліки. Незахищеність 
страхувальників та обмежені 
можливості розвитку системи. 
 

Страхування є 
добровільним, 

покриття ризиків в 
системі забезпечують 

приватні страхові 
компанії на основі 

солідарної 
відповідальності 

(співстрахування). 

Рис. 2. Сукупність моделей страхування в галузі сільськогосподарського виробництва
Джерело: узагальнено за даними джерел [10; 1; 5]
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Враховуючи наведений на рисунку 1 меха-
нізм, слід більш детально розглянути можли-
вості адаптації зарубіжного досвіду здійснення 
страхування в аграрній сфері з державною 
фінансовою підтримкою до вітчизняних умов 
у розрізі вищенаведених моделей.

Класичним прикладом американської 
моделі страхування є система страхування 
США, де для проведення державної політики 
у сфері аграрного страхування при Мініс-
терстві сільського господарства було ство-
рено Агентство з управління ризиками (Risk 
Management Agency, RMA). Головними функ-
ціями Агентства є контроль за діяльністю 
страхових компаній, задіяних в державних 
програмах, контроль за виконанням страхо-
вих угод та розподіл страхових субсидій [2; 
3]. RMA також керує Федеральною корпора-
цією по страхуванню врожаю FCIC, що є дер-
жавною компанією, через яку здійснюється 
контроль за діяльністю виробників та стра-
ховиків, перевіряється актуарна збалансо-
ваність федеральних програм страхування 
врожаю, надаються стандартні угоди з пере-
страхування ризиків, реалізуються програми 
державної підтримки [1; 4].

До основних державних програм стра-
хування врожаю та доходу належать: Про-
грама захисту від катастрофічних ризиків 
(Catastrophic Risk Protection, CRP), Програма 
мультиризикового страхування врожаю 
(Multiple Peril Crop Insurance, MPCI), Програма 
«Груповий план» (Group Risk Plan, GRP), Про-
грама захисту доходу (Income Рrotection, IP) 
та інші [5].

Разом з тим для окремих субсидованих 
програм страхування в США характерне вста-
новлення диференційованих страхових суб-
сидій залежно від рівня обраного страхового 
покриття врожаю та ціни, що, на нашу думку, 
варто запозичити і до української практики 
надання страхових субсидій з метою уникнення 
субсидування формального страхування.

На відміну від США в Канаді створені 
державна і приватна системи страхування 
та відшкодування збитків, покликаних ком-
пенсувати матеріальні й економічні втрати і 
сприяти відновленню виробничого потенці-
алу в сільському господарстві. Сфера діяль-
ності та функції двох систем розмежовані, 
хоча об’єктом їх уваги може бути один і той 
же сегмент. Причиною для такого розподілу є, 
по-перше, різна природа факторів, що спри-
чиняють матеріальні й економічні збитки в 
сільському господарстві, і, по-друге, кінцевий 
результат діяльності кожної системи.

Кінцевою метою будь-якої страхової ком-
панії є одержання комерційної вигоди, тоді 
як держава керується загальнонаціональним 
інтересом щодо збереження і розвитку вироб-
ничого потенціалу, як основи продовольчої 
безпеки держави та економічної вигоди у 
більш широкому аспекті [3; 4; 6, с. 6].

Добровільні державні програми страху-
вання результатів виробничої діяльності і 
компенсації втрат в результаті надзвичайних 
обставин реалізуються через спеціалізовані 
державні установи – Королівські корпорації. 
Прикладами таких програм є Програма стра-
хування культур на випадок повної або част-
кової загибелі врожаю (CIP), Программа стра-
хування виробленої продукції, що призначена 
для реалізації на ринку (RIP), Національна 
тристороння стабілізаційна програма (NTSP), 
Программа стабілізації доходів виробників 
(CAIS), Страхування виробництва (PI) та інші 
[6, с. 7-10]. Прийняття вказаних програм стра-
хування господарської діяльності фермерів 
розглядається як один із способів економічної 
підтримки розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Це продиктовано розумінням 
того, що життєздатність галузі залежить від 
економічного стану первинного виробника.

Королівські корпорації також пропонують 
пакети різних продуктів фінансової підтримки 
для виробників, доступ до яких надається 
лише при участі аграріїв у програмах стра-
хування. Такий підхід щодо запровадження 
своєрідної страхової перепустки аграрія до 
бюджетних програм доцільним є в Україні. 
Суть його полягатиме в необхідності страху-
вання при участі сільгосптоваровиробника 
у програмах державної підтримки аграрного 
виробництва, оскільки наявність страхового 
полісу слугуватиме гарантією надійних відно-
син та результативності й ефективності виді-
лення бюджетних коштів у вказаній сфері.

Типовим прикладом європейської моделі 
страхування у сфері аграрного виробництва є 
приватні системи страхування Великобританії 
та Німеччини, що не включають спеціальних 
програм страхування з державною фінансовою 
підтримкою в аграрному секторі [7; 8]. Система 
страхування аграрного сектору в Німеччині 
представлена приватним страхуванням, що 
пропонує страхові продукти від граду, включа-
ючи зниження якості продукції. В Україні поки 
що не використовуються страхові продукти, що 
враховують ризик втрати якості сільськогоспо-
дарської продукції, розробка яких, вважаємо, 
повинна стати першочерговим завданням на 
майбутнє. Також у Німеччині діють програми 
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Таблиця 2
Європейські моделі компенсації збитків від стихійних лих

Тип моделі Основні риси
Надання державою 
компенсації постраждалим 
через прийняття рішення по 
кожному окремому випадку по 
факту (ex post)

Після настання стихійного лиха держава офіційно проголо-
шує про те, що даний випадок є «катастрофою» і визначає 
умови, згідно яких постраждалі можуть одержати грошову 
допомогу. Такий підхід створює значну невизначеність.

(Нідерланди, Німеччина, Італія, Швеція)

Виплати з фонду допомоги 
при стихійних лихах  (ex ante)

Держава діє за очікуваннями, а не по факту і сума відшкоду-
вання понесеного збитку є обмеженою, тобто надається лише 
грошова допомога, а не повна компенсація збитку. Пере-
важно встановлюється мінімальна межа понесених збитків, 
що означає можливість звернення за одержанням допомоги. 

(Бельгія, Австрія)

Регулятивне втручання 
держави в приватний ринок 
страхових послуг

Накладається обов’язок на осіб, що придбали поліс добро-
вільного страхування, здійснити додатковий внесок на 
обов’язкове страхування від стихійних лих. Таким чином, 
модель передбачає певні законодавчі обмеження стосовно 
конкуренції та вільного вибору страхових послуг спожива-
чами через доповнення державної допомоги послугами при-
ватного страхового ринку.

(Франція)
Джерело: узагальнено за даними джерела [4]

 Визначення невирішених 
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Осмислене прийняття 
позитивних рис 

зарубіжного досвіду 
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Рис. 3. Механізм залучення зарубіжного досвіду здійснення страхування  
в аграрній сфері з державною фінансовою підтримкою

Джерело: узагальнено за даними джерела [6]

Рис. 4. Особливості моделей страхування з державною фінансовою 
підтримкою в аграрній сфері в різних країнах

Джерело: узагальнено за даними джерела [5]
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ситуативних державних виплат на випадок 
настання стихійних лих. Вказані програми є 
структурованими, а виплати здійснюються 
лише за дозволом ЄС [4].

У цілому для країн Європи характерними є 
три моделі компенсації збитків від стихійних 
лих (табл. 2).

Варто зауважити, що саме третя модель, 
що наведена в таблиув 2, набуває все більшої 
популярності в країнах Європи, оскільки в ній 
реалізується найбільш ефективне поперед-
ження та подолання руйнівних наслідків стихій-
них лих через створення системи партнерства 
між державою, суб’єктами господарювання 
і страховими компаніями шляхом розподілу 
важливих обов’язків та завдань між ними.

Успішним може бути лише те залучення 
зарубіжного досвіду, яке не викликає супер-
ечностей і є адаптованим до базового досвіду 
здійснення страхування в Україні (рис. 3).

Отже, ключові особливості моделей стра-
хування з державною фінансовою підтримкою 
в аграрній сфері в різних країнах згруповано 
на рисунку 4.

Водночас варто зазначити, що найефек-
тивнішим при страхуванні аграрних ризиків 

є поєднання переваг американської та євро-
пейської моделей страхування, прикладом 
якого виступає агрострахування Іспанії.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
моделі страхування з державною фінан-
совою підтримкою в аграрній сфері в різ-
них країнах характеризуються наступними 
ключовими особливостями: держава бере 
активну участь у діяльності системи; політика 
держави у сфері страхування є прозорою 
та послідовною; страхування є добровіль-
ним; створюються спеціальні державні уста-
нови для вироблення та реалізації політики 
держави в зазначеній сфері; держава може 
надавати страхові субсидії як сільгоспвироб-
никам, так і страховим організаціям; держава 
розвиває альтернативні форми фінансування 
та страхування на випадок настання стихій-
них лих. Кожна з моделей має свої переваги 
та недоліки, однак усе більше країн вияв-
ляють інтерес саме до змішаної моделі, що 
характерна Іспанії. Вона забезпечує, з одного 
боку, потрібний рівень страхування в аграр-
ному секторі, а з іншого – створює певну заці-
кавленість аграріїв щодо посилення захисту 
майнових інтересів.
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У статті узагальнено існуючі теоретичні підходи до визначення сутності бюджетної політики держави. 
Окреслено шляхи забезпечення та підвищення ефективності бюджетної політики та її впливу на державний 
бюджет на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Проана-
лізовано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, а саме: валовий 
внутрішній продукт номінальний, валовий внутрішній продукт реальний, індекс споживчих цін, індекс цін ви-
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АСПЕКТЫ

В статье обобщены существующие теоретические подходы к определению сущности бюджетной политики 
государства. Определены пути обеспечения и повышения эффективности бюджетной политики и ее влияния на 
государственный бюджет на основе исследования теоретических и оценки практических аспектов выбранной 
проблематики. Проанализированы основные прогнозные макропоказатели экономического и социального раз-
вития Украины, а именно: валовой внутренний продукт номинальный, валовой внутренний продукт реальный, 
индекс потребительских цен, индекс цен производителей промышленной продукции и уровень безработицы. 
Предложен ряд мер по совершенствованию бюджетной политики Украины на перспективу.
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Petrychko M.M., Basara М.М. BUDGETARY POLІTIKA OF UKRAINE: THEORETICAL AND PRACTICAL 
ASPECTS

This article summarizes current theoretical approaches to defining the essence of fiscal policy. The author 
outlines ways to ensure and improve the efficiency of fiscal policy and its impact on the state budget on the basis of 
theoretical study and evaluation of the practical aspects of the chosen subject.

The basic macroeconomic indicators forecast economic and social development of Ukraine, namely nominal 
gross domestic product, real gross domestic product, consumer price index, producer price index of industrial 
production and unemployment. A number of measures to improve budget policy of Ukraine in the future.

Keywords: budget, budgeting, gross domestic product, consumer price index, producer price index of industrial 
output, inflation and unemployment.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із головних інструментів регу-
лювання економічних процесів в умовах роз-
витку ринкової економіки виступає бюджетна 
політика. Ефективність бюджетної політики 
забезпечує подолання наслідків фінансової 
кризи, реалізацію програм довгострокового 
розвитку країни, зростання добробуту насе-
лення, покращання діяльності суб'єктів гос-
подарювання. На сучасному етапі бюджетна 
політика має ефективно здійснювати пере-

розподіл результатів економічного зростання 
і використання національного багатства, тим 
самим створюючи стимули для подальшого 
сталого розвитку суспільства.

Бюджетна політика в середньостроковій 
перспективі має стати інструментом реалі-
зації внутрішнього потенціалу зростання, 
тому що наростання ризиків погіршення еко-
номічної ситуації у світі знижує потужність 
зовнішніх чинників економічного зростання 
України.
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В умовах високої динаміки реформ у про-
цесі розробки та підготовки державного 
бюджету України необхідно забезпечити ефек-
тивну реалізацію поточних завдань бюджетної 
політики. При цьому держава має бути гото-
вою до спаду економіки та мати у розпоря-
дженні відпрацьований пакет антикризових 
заходів, який у разі потреби дасть змогу в 
оперативний термін задіяти додаткові важелі 
стабілізації ситуації, що забезпечить локаліза-
цію потенційних проблем у системі державних 
фінансів та недопущення продукування ними 
деструктивних макроекономічних тенденцій.

Дослідження проблематики ефективності 
бюджетної політики України набуває значної 
актуальності, так як саме бюджетна політика 
покликана здійснювати перерозподіл резуль-
татів економічного зростання і використання 
національного багатства, тим самим створю-
ючи стимули для подальшого сталого розви-
тку суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням питання теоретичного і прак-
тичного аспектів бюджетної політики Укра-
їни займалося багато вітчизняних науковців, 
зокрема В. Кравченко, В. Опарін, О. Василик, 
Ц. Огонь, М. Петричко, В. Федосов, Є. Мака-
ренко, З. Бойко, І. Луніна, І. Лютий, І. та ін.

Незважаючи на значні наукові дослідження 
та теоретичні досягнення в бюджетній сфері, 
її питання на сучасному етапі є гостро акту-
альним, а тому вимагає визначення страте-
гічних напрямів і завдань бюджетної політики 
щодо стабілізації і розвитку держави, а також 
методів досягнення високого рівня ефектив-
ності такої політики та її впливу на державний 
бюджет.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження полягає 
у визначенні шляхів забезпечення та підви-
щення ефективності бюджетної політики та її 
впливу на державний бюджет на основі дослі-
дження теоретичних та оцінки практичних 
аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Бюджетна політика представляє 
собою сукупність економічних і адміністратив-
них заходів, що застосовує держава з метою 
стабілізації та підвищення ефективності наці-
ональної економіки, використовуючи, голо-
вним чином, бюджетні та податкові механізми.

В Україні бюджетна політика економічного 
зростання є основою розвитку держави, зрос-
тання добробуту населення, утвердження 
нових соціальних стандартів. Бюджетна 
політика завжди була важливим знаряддям 
впливу на розвиток економіки і соціальної 
сфери. З її допомогою держава, розподіляючи 
і перерозподіляючи валовий внутрішній про-
дукт, здійснює вплив на формування струк-
тури виробництва, результати господарю-
вання, проведення соціальних перетворень. 
В умовах трансформаційної економіки роль 
бюджетної політики економічного зростання 
значно підвищується, вона стає основним 
інструментом регулювання соціально-еконо-
мічних процесів.

В економічній літературі відсутні єдині під-
ходи до трактування змісту бюджетної полі-
тики, вітчизняні науковці висувають різні кон-
цептуальні визначення, які наведено в табл. 1.

Таким чином, узагальнивши наявні спектри 
трактувань щодо дефініції «бюджетна полі-
тика», вважаємо, що бюджетна політика – це 

Таблиця 1
Спектр трактувань дефініції «бюджетна політика»

Автор Визначення
О.Д. Василик,
К.В. Павлюк

Сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів 
для забезпечення економічного і соціального розвитку

В.М. Федосов,
В.М. Опарін,
Л.Д. Сафонова,
О.Р. Романенко

…складова фінансової політики, що відображає сукупність державних 
заходів у сфері бюджету з метою регулювання економічних і соціальних 
процесів. Підпорядкована певній фінансовій доктрині – системі доміную-
чих теоретичних положень, політичних переконань, етичних ідеалів

С.В. Мочерний,
Я.С. Ларіна,
О.А. Устенко,
С.І. Юрій

Цілеспрямована і планомірна діяльність держави щодо раціонального 
використання важелів бюджетного регулювання, темпів та частки одер-
жавлення національного доходу, джерел його формування та вибору 
оптимальної структури витрат із метою підтримання стабільного економіч-
ного зростання в країні і досягнення стратегічних цілей держави

Ц.Г. Огонь …цілеспрямована діяльність держави у фінансово-бюджетній сфері

С.І. Юрій,
В.М. Федосов

...діяльність державних органів влади і управління стосовно формування 
та регулювання державного бюджету країни з метою забезпечення соці-
ально-економічного розвитку та стратегічних пріоритетів держави

Джерело: складно на основі [1, с. 37]



580

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

сукупність прийомів та методів бюджетного 
регулювання, які діють як важіль впливу на 
економічні, соціальні та стратегічні цілі країни 
та забезпечують цілеспрямовану діяльність 
держави щодо формування та використання 
державних фінансових ресурсів.

Основні напрями бюджетної політики про-
тягом останніх років розроблені з метою стабі-
лізації національної економіки та формування 
сприятливого макроекономічного серед-
овища, проведення ефективної бюджетно-
податкової політики, дотримання жорсткої 
фінансової дисципліни, підвищення рівня 
прозорості та раціональності бюджетного 
процесу. Проаналізувавши основні прогнозні 
макропоказники економічного та соціального 
розвитку України в динаміці з 2010 по 2016 рр. 
(таблиця 2), слід відзначити, що головним 
завданням було створення базових пере-
думов економічного росту через утримання 
низького рівня інфляції та рівня безробіття, 
стабілізацію державних фінансів і створення 
стійкої фінансової системи через оптимізацію 
податкової та бюджетної політики. 

Бюджетна політика як складова частина 
фінансової політики держави є важливим 
інструментом впливу на валовий внутрішній 
продукт для досягнення конкретних цілей ста-
білізації та розвитку економіки держави, тому 
що ВВП є одним із найважливіших показників 
розвитку економіки. Він характеризує кінцевий 
результат виробничої діяльності у сфері мате-
ріального і нематеріального виробництва. 

За аналізований період (2010–2016 
(прогноз) рр.) спостерігається тенден-
ція до зростання обсягу ВВП номіналь-
ного (2010–2014 рр.) з 1082,6 млн. грн. до 
1854,1 млн. грн., хоча в 2015 р. він зменшився 

до 1742 млн. грн., але в 2016 р. він знову збіль-
шився до 1932,4 млн. грн. Проте обсяг ВВП 
реального коливається від 104,1% до 100,5%. 
Причиною розбіжності між зростанням вели-
чини номінального та реального ВВП є високі 
темпи інфляції (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка ВВП України  
в 2010–2016 рр. [2]

До макроекономічних показників еконо-
мічного і соціального розвитку ще відносять 
індекс споживчих цін та індекс цін виробників 

Таблиця 2
Динаміка основних прогнозних макропоказників економічного  

і соціального розвитку України 
№ 
п/п Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 рік 

(прогноз)

1.
Валовий внутрішній 
продукт номінальний, 
млрд. грн.

1082,6 1316,6 1500 1687,8 1854,1 1742,0 1932,4

2. Валовий внутрішній 
продукт реальний, % 104,1 102,2 103,9 104,5 104,2 101,7 100,5

3. Індекс споживчих цін, 
% 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 139,5 111,2

4.
Індекс цін виробників 
промислової продукції, 
%

118,8 114,1 100,4 101,7 131,8 125 109,4

 5. Рівень безробіття, % 8,8 8,6 8,1 7,7 9,7 7,8 9,9
Джерело: складено автором на основі даних [2–4]
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та індекс цін виробників промислової 

продукції в Україні за період 2010–2016 рр. [3]
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промислової продукції, які характеризують 
зміни в часі загального рівня цін на товари і 
послуги та у сфері промислового виробни-
цтва (рис. 2).

Згідно з даними рис. 2, спостерігається 
збільшення (2014–2015 рр.) індексу спожив-
чих цін до 139, 5 %., але в 2016 р. він змен-
шується до 111,2, це означає, що зміна вар-
тості фіксованого набору споживчих товарів 
та послуг у поточному періоді до його вар-
тості у базисному періоді збільшилася. Проте 
індекс цін виробників промислової продук-
ції в 2014–2016 рр. зменшився з 131,8% до 
109,4%. Зменшення індексу цін виробників 
може стати передвісником більш низьких 
показників споживчої інфляції, таким чином, 
його зміни є раннім інфляційним індикатором. 
Окрім того, індекс цін виробників відображає 
те, наскільки змінилася купівельна сила наці-
ональної валюти.

Останнім макропоказником економічного і 
соціального розвитку є рівень безробіття – це 
виражене у відсотках співвідношення кількості 
безробітних до кількості економічно актив-
ного населення. Але, як не парадоксально, 
досягнення оптимального рівня безробіття 
не забезпечує максимального рівня добро-
буту населення. Це відбувається внаслідок дії 
законів ринкової економіки: існує тісна залеж-
ність заробітної плати і цін на споживчі товари 
від розмірів безробіття (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка рівня безробіття в Україні  
за період 2000–2016 рр. [4]

Як видно з рис. 3, спостерігається тен-
денція зменшення рівня безробіття, лише 
в 2009 р. (9,6%), у 2014 р. (9,7%) він збіль-
шився, а в 2015 р. становить 7,8%, що гово-
рить про те, що чим нижчий рівень безробіття, 
тим більше працездатного населення працює. 
Хоча, за прогнозними даними на 2016 р., спо-
стерігатиметься тенденція до збільшення, яка 
становить 9,9%.

Вiдповiдно до законів ринку, за інших рів-
них умов зростання попиту на будь-який 
товар, включаючи робочі місця і робочу силу, 

збільшує його ціну. Якщо збільшується попит 
на робочу силу, зменшується безробіття, а 
отже, збільшується заробітна плата. У цьому 
разі платоспроможний попит населення на 
споживчі товари зростатиме. Однак за тими 
самими законами ціни на споживчі товари 
зростатимуть ще швидше, знецінюючи в такий 
спосіб грошові доходи населення, тобто при-
зводячи до інфляції.

Отже, дані показники економічного розвитку 
повинні стабілізувати національну економіку 
та сформувати сприятливе макроекономічне 
середовище, провести ефективну бюджетну 
політику, дотримувати жорстку фінансову дис-
ципліну та підвищити рівень прозорості та 
раціональності бюджетного процесу. 

Останніми роками бюджетна політика 
України поступово переорієнтовується на 
розв’язання економічних та соціальних про-
блем із використанням різних методів. Для 
того щоб бюджетна політика держави була 
ефективною, необхідно:

– утримання граничного обсягу дефіциту 
державного бюджету в межах 3% валового 
внутрішнього продукту;

– збереження з урахуванням податкового 
законодавства частки перерозподілу вало-
вого внутрішнього продукту через зведений 
бюджет на рівні не вищому, ніж враховано в 
державному бюджеті України минулих років;

– скорочення боргового навантаження на 
економіку, у тому числі за підтримки міжна-
родного фінансування (переважно рефінансу-
вання боргу) та управління боргом, що дасть 
змогу зменшити виплати, пов’язані з обслуго-
вуванням державного боргу в найближчі роки;

– забезпечення економічно обґрунтова-
ного підвищення розміру мінімальної заро-
бітної плати та посадового окладу (тарифної 
ставки) працівника першого тарифного роз-
ряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням 
фінансових можливостей бюджету;

– встановлення розміру прожиткового 
мінімуму та рівня його забезпечення на основі 
зростання показників реального сектору еко-
номіки та індексу споживчих цін;

– оптимізація видатків державного 
бюджету на утримання органів влади з ура-
хуванням зменшення контрольних функцій і 
приведення кількості контролюючих органів 
та їх повноважень у відповідність з європей-
ськими стандартами, перегляду системи орга-
нів виконавчої влади за результатами функці-
онального аналізу;

– посилення відкритості та прозорості 
публічних фінансів шляхом оприлюднення 
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головними розпорядниками бюджетних коштів 
інформації про стратегічні цілі та досягнуті 
результати.

Висновки з цього дослідження. Резуль-
тати проведеного дослідження свідчать, що 
в умовах наростання ризиків погіршення 
економічної ситуації у світі, що знижує 
потужність зовнішніх чинників економічного 
зростання України, бюджетна політика в 
середньостроковій перспективі має стати 
інструментом реалізації внутрішнього потен-
ціалу зростання.

Пріоритетними напрямами в середньостро-
ковій перспективі у бюджетній сфері мають 
стати: продовження реформ в системі держав-
них фінансів; підвищення ефективності бюджет-
ної політики та перегляд її окремих пріоритетів; 
упровадження стимулюючих заходів, спрямова-
них на пожвавлення економічної діяльності. 

Реалізація зазначених напрямів створить 
передумови для забезпечення сталого еконо-
мічного зростання України, підвищення рівня 
соціального захисту громадян та покращання 
якості надання державних послуг.
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У статті досліджуються передумови та можливості здійснення венчурних інвестицій на регіональному рівні 
у сучасних умовах господарювання. Проаналізована схема функціонування департаменту венчурного фінан-
сування інноваційного розвитку. Досліджений механізм відбору та реєстрації інвестиційно-інноваційних про-
ектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка. 
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ГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В статье исследуются предпосылки и возможности осуществления венчурных инвестиций на региональ-
ном уровне в современных условиях. Проанализирована схема функционирования департамента венчурно-
го финансирования инновационного развития. Исследован механизм отбора и регистрации инвестиционно-
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Polishchuk O.A., Polishchuk O.T. ADMINISTRATIVE ASPECT OF REGIONAL DEVELOPMENT OF VENTURE 
INVESTMENT

The backgrounds and posibilities of making venture investments at the regional level in the current economic 
conditions are investigated in the article.The scheme of the functioning of department of venture financing of 
innovation development have been analyzed. The mechanism of selection and registration of investment and 
innovation projects for the implementation of which may be provided state support have been investigated. 

Keywords: investment, innovation, venture investment, venture capital, venture business, institutional 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із можливих шляхів розви-
тку інвестиційних фондів України є розвиток 
венчурного інвестування. Венчурне фінансу-
вання (або інвестування ризикового капіталу) 
залишається одним із найважливіших дже-
рел капіталу для компаній, швидкий ріст та 
розвиток яких постійно потребує додаткових 
зовнішніх інвестицій.

Актуальність венчурного інвестування інно-
ваційних підприємств пов’язано з більшою 
гнучкістю та адаптивністю, меншими витра-
тами, невеликим апаратом управління, більш 
умілою пристосованістю до попиту споживача, 
а значить, меншим ризиком при отриманні 
негативного результату, а також можливістю 
підключення великих фірм до інноваційної 

діяльності при успішному завершенні науко-
вих досліджень і настанні стадії промислового 
освоєння нових розробок.

Характерна спрямованість венчурного 
інвестування на розвиток науково-технічної 
та інноваційної діяльності на всіх рівнях гос-
подарських систем, його динамізм і висока 
прибутковість перетворюють венчурне фінан-
сування в найважливіший фактор підвищення 
ефективності економічної трансформації, що 
здійснюється в багатьох країнах під час пере-
ходу національних економік на інноваційний 
шлях розвитку. 

Тому проблема венчурного фінансування 
в Україні залишається актуальною і значу-
щою як у теорії, так і для сучасної економічної 
практики. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В Україні проблеми залучення венчурних 
інвестицій з’явилась відносно недавно. Дослі-
джувати це питання українські вчені стали з 
появою венчурних фондів. Значний внесок у 
теоретичні й практичні розробки з проблем 
становлення венчурного інвестування здій-
снили такі українські вчені, як Зінченко О.П., 
Кардаш О.М., Пельтек Л.В., Пашко М.М., Гера-
сименко О.В., Карпінський Б.А., Грига В.Ю., 
Ільчук В.П., Кардаш О.М., Петрук О.М., Ста-
сюк Ю.М., Шипанова О.В., Рудой В.М., Садє-
ков А.А., Фірстова Є.О., Хома І.Б., Войтків О.В. 
та інші. Проте, незважаючи на їх значний вне-
сок у теорію та практику венчурного інвесту-
вання, малодослідженим залишається адмі-
ністративний аспект регіонального розвитку 
венчурного інвестування.

Формулювання цілей статті є дослі-
дження адміністративних аспектів венчурного 
інвестування на рівні конкретного регіону та 
окреслення напрямів вдосконалення меха-
нізму відбору та реєстрації інвестиційно-інно-
ваційних проектів.

Виклад основного матеріалу. Для коор-
динації системи венчурного фінансування ми 
пропонуємо створити Департамент венчур-
ного фінансування інноваційного розвитку з 
центром в місті Києві та регіональними від-
діленнями в обласних центрах. Департамент 
варто створити у вигляді публічного акціонер-

ного товариства з метою формування пайових 
інвестиційних фондів відповідно до Закону 
України «Про інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди».

На нашу думку, задачі департаменту поля-
гатимуть у наступному: 

– пошук, оцінка та відбір інноваційних про-
ектів;

– моніторинг інноваційного потенціалу;
– проведення комплексної експертизи 

інноваційних проектів;
– супровід та оптимізація інноваційних 

проектів;
– розвиток інноваційної інфраструктури;
– створення венчурних фондів;
– прогнозування та управління ризиками 

інноваційних проектів;
– оперативний аналіз і коригування ефек-

тивності вкладень в малі інноваційні фірми;
– трансфер новітніх технологій;
– комерціалізація нововведень;
– інформаційна підтримка інноваційної 

діяльності [2, с. 118].
Структура департаменту та механізм 

його взаємодії з контрагентами наведено 
на рисунку 1. Пріоритетні напрями інвес-
тування визначатимуться при цьому відпо-
відно до задекларованої інноваційної стра-
тегії держави.

Що стосується Вінницької області, то на 
нашу думку, прототипом такого департаменту 

 

Департамент венчурного фінансування інноваційного 
розвитку (з регіональними відділеннями) 

Інформаційний центр 
(інформаційна підтримка інноваційної діяльності, 

супровід інноваційних проектів тощо) 

Аналітичний центр 
(моніторинг інноваційного потенціалу, відбір 

проектів, оцінка ризиків, розвиток інноваційної 
інфраструктури, тощо) 

Фінансовий центр 
(створення венчурних фондів, комерціалізація 

нововведень) 

Потенційні 
венчурні 
інвестори 

Венчури 

Рис. 1. Схема функціонування департаменту  
венчурного фінансування інноваційного розвитку



585

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

на регіональному рівні може стати Державна 
бюджетна установа «Вінницький регіональ-
ний центр з інвестицій та розвитку», метою 
функціонування якої є активізація інвестицій-
ної діяльності та сприяння розвитку економіки 
Вінницького регіону, а також забезпечення 
інформаційно-аналітичної, методичної, орга-
нізаційної та іншої підтримки інвестиційного 
характеру в області. 

ДБУ «Вінницький регіональний центр з 
інвестицій та розвитку» є самостійною юридич-
ною особою, яка відстоює державні інтереси в 
активізації інвестиційної діяльності території, 
займається підтримкою процесу становлення 
та розширення регіональної інвестиційної інф-
раструктури у Вінницькій області, допомагає в 
розробці пріоритетних напрямів інвестування; 
є взаємопов’язуючою установою між науково-
дослідними, інноваційними підприємствами, 
організаціями та установами органів держав-
ної влади щодо інноваційно-інвестиційного 
розвитку Вінницького регіону.

Також діяльність центру направлена на:
– пошук і підбір партнерів, інвесторів для 

організації спільного підприємства, кооперації 
і ведення сумісного системного бізнесу;

– представництво інтересів і супровід 
інвестиційних проектів Вінницької області як в 
Україні, так і в країнах СНД і Євросоюзу;

– сприяння розвитку iнформацiйно-
консалтингового забезпечення інноваційної 
діяльності та інноваційного розвитку Вінниць-
кого регіону.

Структурна схема установи наведена на 
рисунку 2 і вона свідчить про співставність 
даного регіонального відділу з вищезазначе-
ним, що пропонується для рівня держави [9].

Згідно положення про Державну бюджетну 
установу «Вінницький 
регіональний центр з 
інвестицій та розвитку» 
основними завданнями 
центру є: 

1) участь в забезпечені 
реалізації складових наці-
ональних проектів;

2) організація надання 
суб’єктам інвестицій-
ної діяльності послуг, 
пов’язаних з підготовкою 
та реалізацією інвестицій-
них проектів;

3) ресурсно-інформа-
ційне забезпечення інвес-
тиційного розвитку регі-
ону;

4) участь в здійсненні заходів щодо ство-
рення інвестиційної привабливості території;

5) моніторинг за дотриманням вимог інвес-
тиційного законодавства з питань підготовки і 
реалізації національних та інвестиційних про-
ектів.

При подачі інвестиційного проекту на роз-
гляд варто звернути увагу на його складові 
частини. Найбільшого успіху досягають біз-
нес-плани розроблені у відповідності до 
стандартів UNIDO. UNIDO ‒ United Nations 
Industrial Development Organization (Органі-
зація Об'єднаних Націй по промисловому 
розвиткові, ЮНІДО) ‒ підрозділ Організації 
Об'єднаних Націй, спрямований на боротьбу з 
убогістю шляхом підвищення продуктивності. 
Заснована в 1966 році. UNIDO ‒ спеціальна 
установа ООН, створена у 1966 р., мета якої 
полягає у сприянні промисловому розвитку та 
прискореній індустріалізації країн, що розви-
ваються шляхом мобілізації національних і 
міжнародних ресурсів.

Подальший механізм відбору та реєстра-
ції проектів, для реалізації яких може нада-
ватися державна підтримка за сприяння ДБУ 
«Вінницький регіональний центр з інвести-
цій та розвитку» можна прослідкувати на 
рисунку 3.

Оцінка проектної пропозиції у Вінницькій 
області проводиться фахівцями Вінницького 
регіонального центру з інвестицій та розви-
тку шляхом розгляду та аналізу наданих доку-
ментів. Проектні пропозиції, що відповідають 
основним критеріям відбору включаються до 
бази даних [8, с. 78]. 

Далі ДБУ «Вінницький регіональний центр 
з інвестицій та розвитку» на підставі поданої 
ініціатором інформації, готує тізер (короткий 

 

Відділ впровадження інвестиційних програм і проектів 

Відділ інформаційно-аналітичного та організаційного 
забезпечення 

Сектор інвестиційної інфраструктури 

Державна бюджетна установа «Вінницький 
регіональний центр з інвестицій та розвитку» 

Рис. 2. Структурна схема ДБУ «Вінницький регіональний центр  
з інвестицій та розвитку»
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опис проекту з вказаними основними показ-
никами його економічної ефективності, про-
позицією для потенційного інвестора, а також 
необхідними для реалізації проекту, кроками), 
який розміщують на офіційному Інтернет-сайті 
регіонального центру. 

ДБУ «Вінницький регіональний центр з 
інвестицій та розвитку» може відмовити заяв-
нику у внесенні інвестиційного проекту до бази 
даних у разі, коли показники економічної ефек-
тивності проекту є неприйнятними, а саме: 

– чиста приведена вартість (NPV) є нега-
тивною; 

– внутрішня норма дохідності (IRR) менша 
за нормативну ставку дисконту; 

– індекс прибутковості (PI) становить 
менше за 1; 

– виявлено невідповідність законодавству 
України; 

– виявлено неточності в розрахунках, неу-
згодженість різних положень і розділів проек-
тної пропозиції; 

– недостатність інформації для оцінки 
ефективності проектної пропозиції. 

Завершальним етапом для поданого 
проекту є його прийняття або відхилення. 

В останньому випадку ДБУ «Вінницький регі-
ональний центр з інвестицій та розвитку» 
повідомляє ініціатора щодо відмови у вклю-
чені проектної пропозиції до бази даних лис-
том в установлений законодавством термін 
(разом з листом ініціатору також поверта-
ються, подані ним, документи та матеріали). 
Процес управління проектом від відбору 
пропозиції до реалізації ідеї відображено на 
рисунку 4. 

Висновки дослідження. Венчурні фонди є 
генераторами нових ідей, на основі яких здій-
снюються великі науково-технічні прориви. 
Формування національної інноваційної сис-
теми вимагає створення інноваційної інфра-
структури, фінансовий компонент якої – вен-
чурне фінансування – є для інвестиційного 
забезпечення інновацій найбільш придатним. 
Тому для розвитку Вінницького регіону ми про-
понуємо розробку концепції створення такого 
фонду.

Для формування венчурного інвесту-
вання у Вінницької області пропонуємо 
обрати прототипом венчурного департа-
менту на регіональному рівні Державну 
бюджетну установу «Вінницький регіональ-

 

Копія інвестиційної пропозиції 
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Рис. 3. Механізм відбору та реєстрації проектів,  
для реалізації яких може надаватися державна підтримка
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ний центр з інвестицій та розвитку», метою 
функціонування якої є активізація інвести-
ційної діяльності та сприяння розвитку еко-
номіки Вінницького регіону.

Венчурний фонд, розроблений при ДБУ 
«Вінницький регіональний центр з інвести-
цій та розвитку», базується на поетапному 
фінансуванні ризикових підприємницьких 
проектів. Поділ фінансових потоків по ета-
пах викликано прагненням знизити фінансо-
вий ризик інвесторів у випадку відхилення 
від наміченого плану реалізації проекту та 
необхідністю залучення додаткових коштів 
у міру успішного просування вперед до 
поставленої мети. 

Фактично описана процедура етапів ство-
рення венчурного фонду лежить в основі його 
регламенту. Але для створення такого фонду на 
території Вінницької області потрібне відповідне 
фінансування і подальше вдосконалення роз-
робки. Для країн західної Європи та США, вен-
чурний капітал став тією рушійною силою, що 
надала значні привілеї у будуванні постіндустрі-
ального суспільства. Сьогодні ці країни є про-
гресивними, економічно стабільними центрами 
розвитку інноваційної сфери, завдяки чому і 
утримують лідерські позиції у світі за рівнем еко-
номічного розвитку. Тому, на нашу думку, в Укра-
їні просто не має іншого шляху, як йти по такому 
самому шляху економічного розвитку.

 
 

Оцінка можливостей 
венчурного фінансування  

Попередня експертиза 
проекту: правова, наукова, 

науково-технічна, 
фінансова 

Затвердження концепції 

Остаточна експертиза 
проекту податковими 

органами 

Графік фінансування та 
інвестиційна угода 

Фінансування 

Моніторинг 

Комерціалізація 

Вибір проектів 

Аналіз, прогнозування та урахування 
можливих ризиків проекту 

Підготовка, розгляд та затвердження 
інвестиційної пропозиції 

Остаточна фінансова та юридична 
оцінка проекту з урахуванням 

критеріїв ефективності інвестицій 

Графік фінансування узгоджується з 
реципієнтом, укладення інвестиційної 

угоди 

Здійснюється фінансування проекту 
відповідно до графіку 

Підприємство-виконавець проекту 
інспектується щомісяця, складаються 

відповідні звіти 

Вихід інновації на ринок 

Рис. 4. Механізм здійснення венчурного інвестування
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Реформування інституту місцевих податків і зборів  
у контексті підвищення надходжень місцевих бюджетів
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доцент кафедри фінансів

Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У науковій статті досліджено роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. 
Охарактеризовано основні види місцевих податків і зборів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів, 
у контексті змін бюджетного і податкового законодавства. Здійснено аналіз динамiки надxоджeнь мicцeвиx 
податкiв i зборiв до місцевих бюджeтів України за 2012–2015 роки. Досліджено структуру місцевих податків і 
зборів.

Ключові слова: місцеві податки, місцеві збори, податкові надходження, податок на майно, єдиний пода-
ток, транспортний податок, плата за землю.

Простеби Л.И. РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

В научной статье исследована роль местных налогов и сборов в формировании доходов местных бюдже-
тов. Охарактеризованы основные виды местных налогов и сборов, формирующих доходную часть местных 
бюджетов, в контексте изменений бюджетного и налогового законодательства. Осуществлено анализ дина-
мики поступлений местных налогов i сборов в местные бюджеты Украины за 2012–2015 годы. Исследована 
структура местных налогов и сборов.

Ключевые слова: местные налоги, местные сборы, налоговые поступления, налог на имущество, единый 
налог, транспортный налог, плата за землю.

Prostebi L.I. REFORM OF LOCAL TAXES AND FEES IN THE CONTEXT OF INCREASING REVENUES OF 
LOCAL BUDGETS

The role of local taxes and fees in the formation of local budgets is researched in the scientific article. Describes 
the main types of local taxes and fees, which form the revenues of the local budgets in the context changes of the 
budget and tax legislation. The dynamics proceeds of local taxes and fees in local budgets of Ukraine for 2012–2015 
are analyzed. The structure of local taxes and fees is investigated. 

Keywords: local taxes, local taxes, income tax, property tax, single tax, vehicle tax, land tax.

Постановка проблеми. Місцеві податки і 
збори займають важливе місце у сфері фор-
мування доходної частини місцевих бюджетів 
у більшості розвинених країн світу. Від достат-
нього фіскального рівня бюджетних доходів 
залежить зростання соціально-економічного 
розвитку регіонів. Система місцевого оподат-
кування повинна забезпечувати фінансову 
незалежність органів місцевого самовряду-
вання. На поточний момент, під час прове-
дення фінансової децентралізації і реформу-
вання місцевого оподаткування, дослідження 
ролі місцевих податків і зборів у формуванні 
доходної частини місцевих бюджетів є важли-
вим і актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем формування 
доходів місцевих бюджетів за рахунок місце-
вих податків і зборів присвятили свої праці 

такі вчені: Й.М. Бескид [11], Н.О. Бикадорова 
[2], Ю.А. Бучакчийська [3], М.І. Карлін [4], 
Є.Ю. Кузькін [5], І.М. Кушал [6], О.В. Покатаєва 
[7] та ін. У наукових доробках даних науков-
ців розглядаються місцеві податки і збори як 
чинник ефективної діяльності місцевого само-
врядування, досліджуються напрями рефор-
мування системи місцевого оподаткування в 
Україні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На нашу думку, прак-
тичні аспекти формування доходної частини 
місцевих бюджетів за рахунок місцевих подат-
ків і зборів потребують подальших дослі-
джень, у контексті реформування бюджетного 
та податкового законодавства.

Метою статті є аналіз та характеристика 
ролі місцевих податків і зборів у формуванні 
доходів місцевих бюджетів в умовах рефор-

© Простебі Л.І.
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мування податкового і бюджетного законо-
давства.

Виклад основного матеріалу. Положення 
оновленого Податкового кодексу України [8] 
регламентують структуру місцевих подат-
ків і зборів. До місцевих податків відносять 2 
податки та 2 збори (рис. 1). В Україні місцеві 
органи влади можуть самостійно встанов-
лювати місцеві податки й збори та порядок 
їх сплати відповідно до переліку та в межах 
законодавчо визначених граничних розмірів 
ставок.

Відмітимо, що з 1 січня 2015 року відбулося 
реформування податку на майно. Зокрема, 
збільшено кількість майнових податків. До 
його складу увійшли податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, плата 
за землю та транспортний податок.

Податком на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки оподатковується як житлова 
нерухомість (квартира, будинок) так і нежит-
лова нерухомість, в тому числі й господарські 
будівлі (сараї, гаражі, літні кухні, майстерні, 
тощо). Граничну ставку податку в 2016 році 
збільшено [9] з 2% до 3% мінімальної заро-
бітної плати за 1 кв. метр об’єкта житлової 
та/або нежитлової нерухомості (у 2016 році – 
41,34 грн за 1 кв. м). Розмір податку (від 0% до 
3%) буде встановлюватися місцевою радою. 
При цьому сільські, селищні, міські ради та 
ради об’єднаних територіальних громад на 
відповідній території мають право встанов-
лювати пільги з цього податку, враховуючи 

майновий стан та рівень доходів громадян. 
Також додатково встановлено ставку податку 
в розмірі 25 тис. грн на рік для квартир пло-
щею понад 300 кв. м і будинків площею понад 
500 кв. м. Тобто фактично такі об’єкти оподат-
ковуватимуться відсотковою (до 3%) та фіксо-
ваною (25 тис. грн) ставками. Зазначимо, що 
у 2015 році органи місцевого самоврядування 
мали право, у відповідності до податкового 
кодексу збільшувати площу майна, яка не 
оподатковувалася. З 2016 року місцеві ради 
позбавлені цього права. Тому, більшість міс-
цевих рад, розуміючи, що в країні фінансова 
криза, поки утримуються до запровадження 
максимальних ставок по місцевих податках 
і зборах, зокрема і по податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки.

Зазначимо, що порядок нарахування 
податку на нерухоме майно та справляння не 
відповідає практиці розвинутих країн світу, де 
розмір податку залежить від вартості об’єкта 
нерухомості, а не від житлової площі, як 
визначено чинним законодавством України. 
Тому необхідно внести відповідні поправки 
до Податкового кодексу. Окрім того, викликає 
сумніви можливість значних надходжень для 
місцевих потреб від запровадження податку 
на нерухомість для сільської місцевості, 
оскільки в умовах економічної кризи та стрім-
кого зубожіння селян такі ініціативи заздале-
гідь приречені на провал [11, с. 226].

До категорії місцевих податків з січня 
2015 року переведено плату за землю. 

Об’єктами оподаткування є [8]: 
земельні ділянки, які перебу-
вають у власності або корис-
туванні; земельні частки (паї), 
які перебувають у власності. 
Ставка земельного податку 
не більше 3%, сільськогоспо-
дарські угіддя – 1%. Орендна 
плата за землю від 3% до 12%. 
Ставка земельного податку, за 
земельні ділянки, які перебу-
вають у постійному користу-
ванні суб’єктів господарської 
діяльності (крім державної 
та комунальної власності) не 
більше 12%. Ця законодавча 
ініціатива сприятиме зрос-
танню надходжень до місце-
вих бюджетів.

Першим кроком запро-
вадження податку на роз-
кіш є транспортний податок. 
У 2016 році транспортний 

 

ПОДАТКИ ЗБОРИ 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

Податок на майно 

Єдиний податок 

Збір за місця для 
паркування 

транспортних засобів 

Туристичний збір 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 

Плата за землю 

Транспортний податок 

Рис. 1. Структурно-логічна схема місцевих податків і зборів
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податок, як і раніше, сплачують фізичні та 
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які 
мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що 
є об’єктами оподаткування. Сам об’єкт оподат-
кування транспортним податком з 2016 року 
змінено. Відтепер, оподатковуються легкові 
автомобілі, з року випуску яких минуло не 
більше 5 років (включно) та середньоринкова 
вартість яких складає більше 750 розмірів міні-
мальної заробітної плати (1 033,5 тис. грн). 
Така вартість визначатиметься Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни, виходячи з марки, моделі, року випуску, 
типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу 
коробки переключення передач, пробігу лег-
кового автомобіля та розміщуватиметься на 
офіційному веб-сайті Кабінета Міністрів Укра-
їни (у 2015 році об’єктом оподаткування були 
легкові автомобілі, які використовувалися до 
5 років і мали об’єм циліндрів двигуна понад 
3000 куб. см). Ставка транспортного податку 
встановлюється у розмірі 25000 гривень на 
рік за кожен легковий автомобіль, що підлягає 
оподаткуванню [9].

Система спрощеного оподаткування з 
2016 р. зазнала законодавчих змін (рис. 2). 
Зокрема, підвищені ставки податку для плат-
ників третьої групи; для четвертої групи – роз-
мір ставок податку з одного гектара сільсько-
господарських угідь та/або земель водного 
фонду залежить від категорії (типу) земель, їх 
розташування та становить (у відсотках бази 
оподаткування).

До місцевих зборів належать [8]: збір за 
місця для паркування транспортних засобів 
(об’єкт: земельна ділянка, яка відведена для 
забезпечення паркування; ставка: від 0,03 до 

0,15 мінім. з/пл.) та туристичний збір (ставка: 
від 0,5% до 1% вартості усього періоду про-
живання).

Відповідно до положень Податкового 
кодексу України [8], зазначимо, що місцеві 
ради обов’язково установлюють єдиний пода-
ток та податок на майно (у частині транспорт-
ного податку та плати за землю). Також міс-
цеві ради в межах повноважень вирішують 
питання щодо встановлення податку на майно 
(у частині податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки) та встановлення 
збору за місця для паркування транспортних 
засобів, туристичного збору. Забороняється 
встановлення місцевих податків та зборів, не 
передбачених податковим законодавством.

Проведемо аналіз структури і динаміки 
надходжень місцевих податків і зборів до міс-
цевих бюджетів України.

Діаграма (рис. 3) наочно ілюструє динамiку 
надxоджeнь мicцeвиx податкiв i зборiв до міс-
цевих бюджетів України за 2012–2015 рр.

Статистичні дані (риc. 2) показують тен-
денцію до збільшення абсолютних показників 

Рис. 2. Реформування єдиного податку [8; 9]
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Риc. 3. Інфографіка динамiки надxоджeнь 
мicцeвиx податкiв i зборiв до місцевих 
бюджeтів України за 2012-2015 роки [10]

Групи платників Річний дохід
Дозволена 
кількість 

працівників 
Ставки

1 група: 
Фізичні особи до 300 тис. грн - До 10% МЗП (137,8 грн)

2 група: 
Фізичні особи до 1,5 млн грн до 10 До 20% МЗП (275,6 грн)

3 група: 
Фізичні та 
юридичні особи

до 5 млн грн.
(знизився у 4 
рази; було 20 
млн грн)

Не обмежено
3% доходу + ПДВ, або 
5% доходу без ПДВ 
(було 2% і 4%)

4 група: 
сільгоспвироб-
ники

до 50 млн грн Не обмежено

0,16%-5,4% нормативно-
грошової оцінки 1 га землі, 
залежно від виду земель 
(у 2015 році – 0,09-1,35%; 
ставки єдиного податку 
збільшені у 1,8 рази).
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надходжень місцевих податків та зборів до 
місцевих бюджетів України за 2012–2015 роки. 
Зазначимо, що надходження місцевих подат-
ків і зборів на 1 грудня 2015 р. були в обсязі – 
21,7 млрд грн, що на – 271,2% більше показ-
ника 2014 р.

Чільне місце у структурі місцевих податків 
і зборів місцевих бюджетів у 2015 році нале-
жить податку на майно – 59,1% (запровадже-
ний з 1 січня 2015 року). Друге місце в струк-
турі займає єдиний податок – 40,5%. Питома 
вага збору за місця для паркування тран-
спортних засобів – 0,2%. Частка в структурі 
місцевих податків і зборів туристичного збору 
є незначною – 0,1% (рис. 4).

Відповідно до статистичних даних про 
виконання місцевих бюджетів України, відмі-
тимо, що протягом 2013–2014 років доміну-
ють обсяги надходжень від єдиного податку 
до місцевих бюджетів. Зазначимо, що у 
2013 р. надійшло надходжень від єдиного 
податку в сумі – 6640,5 млн грн, у 2014 році – 
7413,3 млн грн, а це на – 772,8 млн грн більше 
показника 2013 року. Що стосується 2015 року, 
то даний вид надходжень збільшився і досяг 
суми – 10975,1 млн грн, а це на – 48% більше 
минулорічного показника та на – 65,3% більше 
показника 2013 року.

Наочно динаміка надходжень єдиного 
податку до місцевих бюджетів за 2013–
2015 роки представлена на діаграмі (рис. 5).
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Риc. 5. Надходження єдиного податку  
до місцевих бюджетів України  

за 2013-2015 роки [10]

У результаті проведеного аналізу місцевих 
бюджетів бачимо, що місцеві податки і збори 
протягом 2012–2014 років забезпечували 
невелику частку податкових надходжень, яка 
коливалася в межах 6-10%. Так, у 2012 р. вона 
склала – 6,4%, у 2013 р. склала – 8,0%, і у 
2014 р. – 9,2%. У 2015 році спостерігаємо зрос-
тання питомої ваги місцевих податків і зборів 

у податкових надходженнях до 27,5% (рис. 6). 
Тобто реформи в податковій сфері вплинули 
на зростання частки місцевих податків і зборів.
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України 2012–2015 рр. [10]

Питома вага місцевих податків і зборів у 
доходах місцевих бюджетів (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) протягом 2012–
2014 років коливалася в межах 5-8%. Так, у 
2012 р. вона склала – 5,4%, у 2013 р. – 7,0%, 
і у 2014 р. – 8,0%. У 2015 році спостерігаємо 
зростання частки місцевих податків і зборів у 
доходах місцевих бюджетів до 22,5% (рис. 6). 
Для порівняння, у США за рахунок місцевих 
податків забезпечується 65% доходів місцевих 
бюджетів, у Франції – 60%, ФРН – 45%, Вели-
кобританії – 36%, Японії – 33%, в ЄС їх частка 
сягає 30% (здебільшого завдяки податку на 
нерухомість). Тому саме місцеві податки і 
збори мають забезпечувати фіскальні переду-
мови самостійності місцевих бюджетів у час-
тині формування їхніх доходів [12, с. 113].

Здійснивши моніторинг надходжень місце-
вих податків і зборів можна зробити наступні 
висновки. За період 2012–2015 рр. абсолютні 
показники надходжень місцевих податків та 
зборів до місцевих бюджетів суттєво зросли. 
Дане зростання забезпечено збільшенням 
надходжень єдиного податку, частка якого в 
надходженнях від місцевих податків і зборів 
складає – 40,5%. А також запровадженням 
реформованого податку на майно з січня 
2015 року. Питома вага якого у податкових 
надходженнях склала – 59,1%.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Виходячи з вищенаведеного, можемо 
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зробити висновки. Законодавчі ініціативи щодо 
розширення доходної бази місцевих бюджетів 
спрямовані на закріплення окремих податкових 
платежів та зборів за місцевими бюджетами. 
Вважаємо, що на місцевому рівні необхідно 
ефективніше використовувати систему місцевих 
податків і зборів, що значно розширить фінан-
сову спроможність територіальних громад.

Отже, місцеві податки і збори все ще не 
забезпечують значну частку надходжень до 
місцевих бюджетів. Для зростання питомої 
ваги місцевих податків і зборів у доходах міс-
цевих бюджетів доцільно скористатися вда-
лим зарубіжним досвідом, зокрема, дозволити 
місцевим органам влади запроваджувати на 
своїй території власні податки і збори. А при 
оподаткуванні податком на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки брати до уваги 
оціночну вартість майна, відповідно до якої 
стягується плата. Тобто, чим дорожча неру-
хомість, тим більшою повинна бути сума 
податку. Зарубіжний досвід також свідчить, 
що можна запроваджувати в Україні податки 
на приріст капіталу, на осіб, що володіють 
двома квартирами, на право розміщення офі-
сів у центральній частині міста та інші. Бачимо 

позитивні моменти щодо обсягів надходжень 
місцевих податків і зборів, їхньої питомої ваги 
за досліджуваний період, але варто відмітити, 
що кінцевою метою фінансової децентраліза-
ції має бути якісне надання послуг будь-якому 
члену територіальної громади. Таким чином, 
роль місцевих податків і зборів у наповненні 
місцевих бюджетів повинна зростати і стати 
вагомим джерелом забезпечення потреб міс-
цевого самоврядування.

З проведеного аналізу бачимо, що всі зако-
нодавчі ініціативи, які були започатковані пози-
тивно вплинули на дохідну частину місцевих 
бюджетів. Вважаємо за доцільне централь-
ним органам влади впродовж кількох років 
дати можливість проявитися всім нововведен-
ням. Стабільна податкова система створить 
сприятливий інвестиційний клімат. Необхідно 
покращувати роботу щодо адміністрування 
податків і зборів. Окрім того, суспільство має 
бути свідомим щодо належної платіжної дис-
ципліни.

Найбільшу актуальність, на нашу думку, 
становитимуть подальші дослідження, спря-
мовані на удосконалення місцевого оподатку-
вання в Україні.
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Статтю присвячено аналізу кредитування в Україні. Розглянуто сутність та теоретичні аспекти кредиту-
вання. Визначено особливості та сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні, досліджено фінан-
сово-економічні чинники, інструменти та механізми кредитування фізичних осіб. Виявлено основні цільові 
призначення кредиту. Розглянуто умови надання кредитів в Україні. Визначено роль бюро кредитних історій 
при видачі кредиту. Виявлено актуальні проблеми та чинники, які стримують розвиток кредитування в Укра-
їні, проаналізовано статистичні дані Національного банку з 2008 по 2015 рр. та визначено чинники впливу 
на поведінку позичальників в цей час. Окрему увагу приділено впливу світової фінансової кризи на знижен-
ня обсягу кредитування в Україні. На основі спеціальних принципів регулювання банківського кредитування 
фізичних осіб у світовій практиці проведено порівняльну характеристику вітчизняного досвіду зі світовим та 
запропоновано заходи подальшого розвитку кредитування фізичних осіб в Україні.

Ключові слова: кредитування, кредит, споживчий кредит, принципи регулювання банківського кредиту-
вання фізичних осіб, бюро кредитних історій.

Просяник И.В. КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена анализу кредитования в Украине. Рассмотрены суть и теоретические аспекты кре-

дитования. Определены особенности и современное состояние кредитования физических лиц в Украине, 
исследованы финансово-экономические факторы, инструменты и механизмы кредитования физических лиц. 
Обнаружены основные назначения кредита. Рассмотрены условия предоставления кредитов. Определена 
роль бюро кредитных историй. Выявлены актуальные проблемы и факторы, сдерживающие развитие кре-
дитования в Украине, проанализированы статистические данные Национального банка с 2008 по 2015 гг. и 
определены факторы влияния на поведение заёмщиков в это время. Отдельное внимание посвящено вли-
янию мирового финансового кризиса на снижение объема кредитования в Украине. На основе специальных 
принципов регулирования банковского кредитования физических лиц в мировой практике проведена срав-
нительная характеристика отечественного опыта и зарубежного и предложены пути дальнейшего развития 
кредитования физических лиц в Украине.

Ключевые слова: кредитование, кредит, потребительский кредит, принципы регулирования банковского 
кредитования физических лиц, бюро кредитных историй.

Prosyanyk I.V. BANK LENDING TO INDIVIDUALS AND ITS FEATURES IN UKRAINE
The article is dedicated to the analysis of loaning in Ukraine. There have been examined the essence and the 

theoretical aspects of loaning. There have been defined the peculiarities and the current state of lending to individu-
als in Ukraine. There have been studied the financial and economic factors as well as instruments and mechanisms 
of lending to individuals. The main designated purposes of loans have been specified and the terms and conditions 
under which the credits are granted have been looked into. The article also specifies the role of the credit history 
bureaus when a credit is granted. The article looks into topical issues and factors which restrain the growth of loans 
in Ukraine; it analyzes the statistical data of the National Bank from 2008 to 2015; it also defines the factors which 
influenced the loan debtors’ actions in the time period covered. Special attention is paid to the impact of the global 
financial crisis on the lending decrease in Ukraine. Based on the special regulatory principles of bank loaning to 
individuals in the world there have been carried out the comparative analysis of domestic experience with the inter-
national one and there have been suggested the measures for further growth of lending to individuals in Ukraine.

Keywords: lending, credit, consumer credit, principles for the regulation of bank crediting, the credit bureau.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Споживчий кредит останнім часом 
особливо поширюється, адже найчастіше 
більшість населення України не мають змоги 
купувати товари тривалого користування за 
кошти, що отримують зі своїх поточних дохо-
дів. Значущість досліджень у сфері системи 

кредитування обумовлюється насамперед 
завданнями, які ставляться перед комер-
ційними банками. Необхідно відзначити, що 
необхідною умовою зміцнення ресурсної бази 
комерційних банків, розширення ринків їх 
успішної конкурентної боротьби з небанків-
ськими фінансово-кредитними закладами та 
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підвищення купівельної спроможності насе-
лення та їх життєвого рівня є насамперед 
енергійна діяльність банків у галузі обслугову-
вання приватних осіб. Усвідомлення переваг 
основних фінансово-економічних чинників, 
інструментів та механізмів кредитування оче-
видні: з одного боку, це буде сприяти одер-
жанню додаткових прибутків кредиторами, а 
з іншого, звичайно, – сприяти максимальному 
задоволенню потреб населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджувана проблематика є предметом нау-
кового інтересу таких економістів як В. Васи-
ленко, В. Мамутов, І. Брітченко, Н. Меджибов-
ська, В. Новіков, М. Дем’яненко, В. Алексійчук, 
О. Гудзь, Т. Герасімова, А. Мороз, О. Непоча-
тенко, М. Савлук, П. Саблук, А. Улановський, 
Д. Гриньков, Б. Івасів та ін. Однак, незважа-
ючи на значні наукові здобутки вчених у дослі-
дженні зазначеної проблеми, актуальними 
залишаються питання щодо шляхів подаль-
шого розвитку споживчого кредитування в 
Україні.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розкриття 
соціально-економічної суті кредитування 
фізичних осіб, визначення його особливостей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес кредитування має давні коріння. Хоча 
такий різновид фінансових відносин і був наслід-
ком різноманітних чинників, проте збільшення 
купівельної спроможності населення завжди 
було пріоритетом у наданні кредитів. 

Термін «кредит» тлумачиться зазвичай у 
двох значеннях, проте тільки одне з них охо-
плює майже всі види кредитних відносин, а 
саме: кредит – це відносини щодо надання 
ресурсів у тимчасове користування на умовах 
повернення із погашенням зобов’язань, які 
при цьому виникають [5]. У більш широкому 
розумінні кредит – це форма реалізації кре-
дитних правовідносин, коли одна особа тим-
часово набуває право кредитора стосовно 
іншої особи незалежно від юридичних підстав 
його виникнення; у вузькому розумінні – це 
правовідносини, що виникають між банком та 
позичальником на підставі кредитного дого-
вору [5]. Основні форми кредиту: банківський, 
комерційний, лізинговий, іпотечний, бланко-
вий, консорціумний, споживчий тощо [1].

Найвагомішою відмінністю між позиками 
для придбання активів та споживчими кре-
дитами є кінцева суть відносин. Якщо позики 
надаються суб’єктам із метою придбання, 
наприклад, акцій, облігацій, то мета кредит-
них відносин між кредитором і позичальником 

полягає в кредитуванні кінцевого споживання. 
Варто відзначити, що за таких умов реаліза-
ція засади цільового використання отриманих 
фізичними особами кредитних ресурсів цілком 
залежить від волі банківських установ. Беручи 
до уваги сутність кредиту та характерні ознаки 
кредитування, можна зробити висновок, що 
кредитування фізичних осіб – це форма еко-
номічних відносин між позичальником та бан-
ком, яка передбачає надання населенню на 
умовах повернення, строковості, платності та 
забезпечення акумульованих у банку тимча-
сово вільних грошових коштів [5].

Споживчий кредит – це кошти, що нада-
ються кредитодавцем (банком або іншою 
фінансовою установою) споживачеві на при-
дбання продукції [2]. Об’єктом кредитування 
може бути практично кожний предмет спо-
живання (товар або послуга). Кредитують 
купівлю житла, побутової та оргтехніки, авто-
мобілів, оплату навчання, відпочинку, ліку-
вання, проведення ремонту квартир і будинків. 
Споживчий кредит надається тільки в націо-
нальній грошовій одиниці фізичним особам – 
резидентам України на придбання споживчих 
товарів тривалого користування та послуг і 
який повертається в розстрочку, якщо інше не 
передбачено умовами кредитного договору 
[6]. Споживчий кредит забезпечує підвищення 
купівельної спроможності та життєвого рівня 
споживачів, а також стимулює розширення 
обсягів виробництва на предмети споживання 
і послуги. 

Установи банків надають кредити тільки 
повнолітнім дієздатним громадянам України, 
які мають постійне джерело доходу: одержу-
ють заробітну плату, пенсію та інші грошові 
доходи через установи банку, є акціонерами 
банку або мають депозитний рахунок в уста-
нові банку. При видачі кредиту обов’язково 
перевіряється кредитна історія – інформація 
про всі кредити позичальника та про дисци-
пліну їх погашення, що Українське бюро кре-
дитних історій (УБКІ) отримує від банків, стра-
хових і лізингових компаній, кредитних союзів 
та інших фінансових інститутів. Оцінка кредит-
ної історії – основний фактор під час рішення 
щодо видачі нового кредиту [9].

Кредитування фізичних осіб – це вагома 
складова частина економіки та фінансового 
сектора України. Протягом останніх років 
кредитування фізичних осіб набуло значного 
поширення. У зв’язку з цим наразі існує досить 
жорстка міжбанківська конкуренція. Можна 
виділити такі особливості банківського креди-
тування фізичних осіб [4; 6]:
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– позичальник самостійно та вільно виби-
рає той банк, в якому б він хотів отримати 
позику. Фізична особа має право одночасно 
брати позики в різних банках;

– банківський кредит надається при укла-
денні кредитного договору;

– всі питання, що виникають з приводу 
кредитування, вирішуються на договірній 
основі безпосередньо між банком і позичаль-
ником;

– згідно з договором, кожний із суб'єктів 
кредитних відносин бере на себе певні 
зобов'язання;

– у разі надання позичальникові кредиту в 
розмірі, що перевищує 10% власного капіталу 
(«великі кредити»), комерційний банк повідо-
мляє про кожний такий випадок Національний 
банк.

На рис. 1 показано статистичні дані щодо 
обсягів кредитування в 2008–2015 рр., майже 
протягом всього періоду спостерігається зни-
ження обсягів кредитування в Україні. Така 
динаміка пов’язана з тим, що в кінці 2008 р. 
в Україні проявилися перші ознаки світової 
фінансової кризи, що розпочалася в 2007 р. у 
США. Кредитний бум відіграв одну з ключових 
ролей у формуванні підґрунтя для цієї еконо-
мічної кризи. Відомо, що протягом передкри-
зового періоду мало місце суттєве зростання 
обсягів кредитування споживачів та виробни-
ків як іпотечного сектору США, так і багатьох 
інших галузей економіки [7, с. 178].

У 2010–2014 рр. спостерігалася низ-
хідна динаміка обсягів кредитування в Укра-
їні, що відображало й світові тенденції. Але 
в 2015 р., за даними Національного банку 
України, загальний обсяг кредитів, виданих 
фізичним особам, суттєво зріс – з 167 773 до 
179 040 млн. грн. [8].

Діаграма показує, наскільки зріс загаль-
ний обсяг кредитування, у тому числі спожив-
чого. Така динаміка відображає вплив кризи 

та воєнних подій, які розпочалися в 2013 р. і 
тривають досі. 

До банків – лідерів у сфері кредитування 
фізичних осіб відносяться «ПриватБанк», 
«Ощадбанк», «УниКредит банк», «Райффай-
зен Банк Аваль».

Також унаслідок кризових явищ змінилися 
умови надання кредитів. Це стосується всіх 
видів кредитування фізичних осіб. Умови 
надання кредитів стали значно жорсткішими. 
Банки підняли початкові внески, підвищили 
строк розгляду заявок, а суми наданих креди-
тів були знижені. У додаток до збільшення суми 
комісій, що стягуються при отриманні комісій, 
банки вимагають офіційного підтвердження 
доходів. Іншими словами, сталося посилення 
приписів, які стосуються доходів потенційного 
позичальника. На даному етапі розвитку бан-
ківського законодавства в Україні не прийнято 
як універсальний комплексний нормативний 
правовий акт у сфері кредитування, так і спе-
ціальний – у сфері кредитування фізичних 
осіб. І це при тому, що положення, передба-
чені нормами чинних нормативних правових 
актів, не здатні врегулювати відносини між 
кредиторами та позичальниками – фізичними 
особами чітко та вичерпно [3, с. 10–11].

До чинників, які стримують розвиток кре-
дитування фізичних осіб в Україні, можна від-
нести: зменшення довіри до банків, зниження 
платоспроможного попиту населення, високу 
відсоткову ставку, що збільшує вартість кре-
диту для позичальника, зростання інфляцій-
них та девальваційних очікувань, відсутність 
дієвих правових механізмів захисту прав 
позичальника.

Досить часто, говорячи про проблеми кре-
дитування в Україні, вказують на недоскона-
лість правової бази кредитування. Правовід-
носини у сфері кредитування регулюються 
нормами Цивільного кодексу України, зако-
нами України «Про Національний банк Укра-
їни», «Про банки і банківську діяльність», 
«Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування». 
Але в розвинутих країнах світу, як правило, 
діє спеціальний закон про споживчий кредит, 
який забезпечує розвиток споживчої сфери.

У світовій практиці існує сім спеціальних 
принципів регулювання банківського креди-
тування фізичних осіб [5]: захист прав креди-
торів; кредитоспроможність позичальника; 
забезпечення банківського кредиту; мінімі-
зація кредитних ризиків банку; цільове вико-
ристання банківського кредиту; прибутковість 
кредитних операцій банку; відповідальність 
позичальника за повернення кредиту.

 

Рис. 1. Динаміка обсягів кредитування 
фізичних осіб в Україні в 2008–2015 рр. [8]



597

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Щодо умов надання кредитів у зарубіж-
них країнах, то до 80% усіх кредитів у країнах 
Євросоюзу видаються під заставу нерухо-
мості. Терміни кредитування достатньо три-
валі, із щомісячними виплатами. Наприклад, 
у Німеччині кредити на житло надаються іпо-
течними банками терміном до 30 років. Кре-
дити в Італії видаються інститутами земель-
ного кредиту терміном не більш як на 25 років. 
У Великобританії кредити на придбання житла 
надаються майже до 60 років. В Україні ж мак-
симальний строк кредитування під заставу 
житла становить 20 років. У грудні 2015 р. про-
центні ставки за іпотечними кредитами, нада-
ними протягом місяця нефінансовим корпора-
ціям, у гривнях становили 14,9%, у доларах 
США – 13,3%, в євро – 11%. У Болгарії ставки 
по іпотеці в середньому становлять 6,5%. Для 
порівняння, в Австрії місячна ставка всього 
2,5%. В Європі та США нині середні іпотечні 
ставки не перевищують 8% річних [8; 10].

Порівнявши світовий досвід та тенден-
ції вітчизняного кредитування, можна дійти 
висновку, що в Україні відсутній систематичний 
підхід для реалізації переліченого вище, тому 
потрібно переглянути принципи та умови кре-
дитування фізичних осіб. Потрібно здійснити 
аналіз сфери кредитування фізичних осіб 
у зарубіжних країнах та перейняти набутий 
більш розвиненими країнами досвід, а саме 
збільшити термін сплати кредитів, зменшити 
відсоткові ставки по іпотеці. Особливо нега-
тивним чинником у сфері банківського креди-
тування фізичних осіб є прострочена забор-
гованість, тому було б доцільно видавати 
кредити переважно під заставу нерухомості, 
більш ретельно перевіряти кредитну історію 
та кредитоспроможність позичальника, тобто 
посилити роль Українського бюро кредитних 
історій. Такі заходи мінімізують банківський 
ризик щодо несплати чи простроченої забор-
гованості. Крім того, доцільно було б поси-
лити контроль кредитів, що надаються фізич-
ним особам, а саме за доцільністю наданого 

кредиту. Таким чином, необхідно впровадити 
більш збалансований та обдуманий аналіз 
платоспроможності позичальників. Важливо 
також звернути увагу на недосконалість орга-
нізаційно-правової основи банківського кре-
дитування фізичних осіб. Пропонується вжити 
заходи щодо введення спеціального закону 
«Про споживчий кредит», який буде захищати 
права позичальника.

Висновки з цього дослідження. Остан-
нім часом споживчий кредит набуває широ-
кого розповсюдження в Україні, оскільки сві-
това криза та інші кризові явища не пройшли 
повз економіки Україні. Знизились обсяги 
виробництва, посилилися темпи інфляції, що 
супроводжувалися девальвацією грошової 
одиниці, підвищився рівень безробіття, зни-
зився рівень життя, а з тим зросла і неплато-
спроможність споживачів. Саме тому зросла 
потреба в отриманні споживчих кредитів, які 
забезпечують підвищення купівельної спро-
можності, життєвого рівня споживачів, а також 
стимулюють розширення обсягів виробни-
цтва. Проаналізувавши та дослідивши осно-
вні проблеми кредитування фізичних осіб в 
Україні, серед яких – занадто висока відсо-
ткова ставка, відсутність правових механізмів 
захисту прав позичальників та правової бази 
кредитування в цілому, можна зробити висно-
вки щодо потенційної ефективності наступних 
заходів. По-перше, слід розширити і вдоско-
налити організаційно-правову та фінансово-
економічну основу банківського кредитування 
фізичних осіб. Доцільно вжити заходи щодо 
введення спеціального законодавства, яке 
буде сприяти розвитку банківського кредиту-
вання і тим самим підвищення соціально-еко-
номічного розвитку держави. 

Також важливим є дотримання банками 
принципів чесної конкуренції та надання клі-
єнтам повної інформації про умови кредиту-
вання, знову ж таки забезпечити захист прав 
кредиторів за допомогою юридичних та адмі-
ністративних заходів.
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Стаття присвячена актуальним питанням формування та розвитку клієнтської бази вітчизняних банків. 
Розглянуто сутність поняття «клієнтська база банку», досліджено особливості процесу формування та розви-
тку клієнтської бази банку. Узагальнено підходи до залучення клієнтів банку на стратегічному та тактичному 
рівнях. Визначено напрями удосконалення системи формування та розвитку клієнтської бази вітчизняних 
банківських установ.
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The article is devoted to topical issues of formation and development of the client base of domestic banks. The 
essence of the concept of «customer base of the bank» is considered, the features of the process of formation 
and development of the client base of the bank are investigated. Approaches to attract customers of the bank are 
generalized at the strategic and tactical levels. The ways of improving the system of formation and development of 
the client base of domestic banks are defined.
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Постановка проблеми. Кризові явища, 
які відбуваються в економіці країни, здійсню-
ють істотний вплив на вітчизняний банків-
ський сектор. Негативні процеси в банківській 
системі, такі як, неякісна структура активів, 
низька капіталізація, проблеми з ліквідністю, 
низька прибутковість, свідчать про незадо-
вільний рівень ведення банківського бізнесу 
та початок структурних змін банківської сис-
теми. Суттєве скорочення кількості вітчизня-
них банківських установ призвело до перероз-
поділу споживачів банківських продуктів та ще 
більше загострило конкурентну боротьбу між 
банками. Наслідком цього стає перегляд тра-

диційних підходів до обслуговування спожива-
чів. Відбувається перехід до клієнтоорієнтова-
ного маркетингового підходу, який передбачає 
персоналізацію обслуговування та управління 
лояльністю клієнта до банку.

Значне зниження норми рентабельності 
традиційних банківських операцій також зму-
шує банки розвивати відносини з клієнтами з 
метою максимізації результативності співро-
бітництва та підвищення комплексності обслу-
говування. Ефективне задоволення потреб 
клієнтів цільового ринку сприяє залученню 
великої кількості нових клієнтів, утриманню 
існуючих, а отже, формуванню постійної клі-
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єнтської бази банку та, як наслідок, зростанню 
прибутковості банківського бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми управління поведінкою споживача 
як складової банківського маркетингу вивча-
лись як зарубіжними, так і вітчизняними вче-
ними. Питанням впровадження концепції мар-
кетингу на основі стосунків присвячено праці 
К. Анил, С. Камрул, М. Кочесфахани, А. Сае-
джи, Б. Саббиах [1-4] та ін. Також цей напрям 
досліджень представлено й у працях україн-
ських та російських учених, зокрема Т. Васи-
льєвої, В. Коваленко, Н. Куршакової, В. Ларі-
онова, А. Марданова, В. Сурова, В. Федірко, 
Н. Чижова, О. Шарапи [5-13] та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
ґрунтовні розробки в сфері банківського мар-
кетингу, недостатньо вивченими залишаються 
окремі аспекти ефективного управління клієнт-
ською базою банку в сучасних умовах функціо-
нування фінансово-кредитних установ.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є обґрунтування та розробка 
напрямів удосконалення формування та роз-
витку клієнтської бази в системі маркетинго-
вого забезпечення діяльності банку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Необхідною передумовою ведення 

банківського бізнесу є наявність клієнтської 
бази. Розвинута клієнтська база формує 
основу універсальної банківської установи. 
Більша кількість банків виявляють особливу 
увагу розширенню кола своїх клієнтів і зміц-
ненню відносин з ними. Виходячи з цього, 
всі аспекти банківського бізнесу повинні бути 
орієнтовані на формування клієнтської бази 
банку, достатньої для забезпечення прибутку 
як основного результату функціонування 
банку [5, с. 53].

Клієнтська база є невід’ємною складовою 
кожної банківської установи. До неї входять 
фізичні та юридичні особи, державні та гро-
мадські організації, резиденти і нерезиденти, 
які потребують оперативного, персоніфіко-
ваного та якісного обслуговування часто не 
одним, а декількома підрозділами банку.

У науковій літературі існують різні підходи 
до розуміння сутності поняття «клієнтська 
база банку» (табл. 1). Це обумовлено тим, 
що окремі автори при визначенні даного тер-
міну акцентують увагу на певних її якостях, які 
характеризують структуру, склад учасників, 
процес руху клієнтської бази банку.

Клієнтська база банку складається з різ-
них груп клієнтів, які мають рахунки в банку 
і користуються банківськими продуктами, 
а також з потенційних клієнтів банківської 

Таблиця 1
Визначення поняття «клієнтська база банку» різними авторами

№ 
з/п Поняття Автор

1.
Клієнтська база визначає, з одного боку, якісний стан клієн-
тури банку як невипадкової сукупності споживачів банків-
ських послуг, а з іншого боку, якість роботи самого банку з 
власними клієнтами

Т.А. Васильєва, 
С.М. Козьменко, 
І.О. Школьник 
[5, с. 257]

2.
Клієнтська база – це база даних, що містить відомості про 
всіх клієнтів банків, які коли-небудь здійснювали з нею 
угоди. Крім того, іноді до клієнтської бази відносять і відо-
мості про потенційних клієнтів банку

В.В. Коваленко [6, с. 191]

3.
Клієнтська база – це фактична клієнтура банку та частина 
потенційних споживачів банківських послуг, яка перебуває в 
межах можливих контактів з даним банком і яку задоволь-
няє набір послуг банку й умови їх надання

Н.Б. Куршакова [7, с. 78]

4.
Клієнтська база – це сукупність клієнтів банку (фізичних і 
юридичних осіб), які мають рахунки в банку і користуються 
банківськими послугами чи продуктами

В.А. Ларіонова [8, с. 43] 

5.
Клієнтська база банку – невипадкова сукупність реальних і 
потенційних споживачів послуг банку, яка обумовлює якісну 
характеристику системи взаємин банку з клієнтами

А.Н. Марданов, 
Р.П. Мунасипов
[9, с. 47]

6.
Клієнтська база банку – це опосередкована ринком кількість 
клієнтів банку, що забезпечує споживання його продуктів і 
послуг

В.Д. Суров 
[10, с. 45]

7. Клієнтська база – сукупність реальних і потенціальних клі-
єнтів банку

Н.О. Чижов
[11, с. 38]
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установи. Отже, клієнтська база банку являє 
собою систематизовану сукупність клієнтів 
банку, які є користувачами його банківських 
операцій та послуг. Клієнтська база є важ-
ливим нематеріальним активом банківської 
установи, за допомогою якої банк може роз-
виватись та існувати надалі, основою складо-
вою успіху його діяльності.

Процес формування та розвитку клієнт-
ської бази банку є складним та багатоетап-
ним. Він передбачає виконання комплексу 
заходів із залученням як окремих виконавців 
так і окремих структурних підрозділів банку 

Механізм формування клієнтської бази 
для новоствореного та функціонуючого 
банку суттєво відрізняється. Так, у першому 
випадку спочатку обирається певний цільо-
вий сегмент та розробляється стратегія мар-
кетингу. Після цього проводиться розробка 
тактичних дій щодо формування клієнтської 
бази та безпосереднє залучення та обслу-
говування споживачів банку [10, с. 45]. Для 
банку, який уже здійснює діяльність, процес 
формування та розвитку клієнтської бази 
передбачає сегментацію його клієнтів або 
розвиток згрупованої клієнтської бази за пев-
ними розробленими технологіями маркетингу 
[12, с. 863].

Виходячи з цього, для формування клі-
єнтської бази новоствореному банку необ-
хідно розробити й реалізувати концепцію клі-
єнтської бази банку, яка буде базуватись на 
стратегічних цілях діяльності банку і резуль-
татах маркетингових досліджень, що будуть 
направлені на потенційних споживачів ринку. 
Для вже функціонуючого банку треба здій-
снити перетворення клієнтської бази банку в 
організовану базу шляхом сегментації існую-
чих клієнтів з метою подальшого управління 
сформованими групами клієнтів.

Процес формування клієнтської бази пови-
нен мати системний характер [5, с. 215]. На 
думку фахівців [6; 12], вся сукупність способів 
залучення та форм впливу на клієнтів повинні 
максимально ефективно діяти саме на цільо-
вих клієнтів, які мають становити близько 
70-80% від загальної клієнтської бази банку.

В.Д. Суров [10] вважає, що процес форму-
вання клієнтської бази повинен бути осмисле-
ним, цілеспрямованим, впорядкованим, послі-
довним, відповідати стратегічним орієнтирам і 
можливостям банку. Окрім цього, сегментація 
клієнтів банку має відповідати спеціалізації 
банку та враховувати потреби та запити щодо 
особливостей обслуговування окремих груп 
клієнтів.

Формування клієнтської бази банку відбу-
вається на декількох рівнях – стратегічному 
і тактичному. Клієнт-стратегія банку форму-
ється залежно від загальної стратегії розви-
тку банківської установи. Первинною метою 
клієнт-стратегії, як правило, є задоволення 
потреб споживачів та залучення їх до співп-
раці з банком на довготривалий період.

Таким чином, на стратегічному рівні керів-
ництво банку проводить розробку страте-
гії щодо клієнтської бази банку, яка включає 
основні положення з сегментації існуючої 
клієнтської бази, розробки нових банківських 
продуктів, засобів їх просування на ринку, 
способів утримання наявних клієнтів банку, 
забезпечення їх лояльності до банку тощо.

На тактичному рівні передбачається засто-
сування оперативних дій із залучення клієнтів 
банку. Так, як для новоствореного так і для 
функціонуючого банку на тактичному рівні 
використовуються активний та пасивний під-
хід до формування клієнтської бази [3; 7; 11]:

1. Активний підхід. Використовується 
«холодні» презентаційні дзвінки потенційним 
клієнтам з метою пропозиції банківських про-
дуктів і послуг.

2. Пасивний підхід. Основний акцент під-
ходу спрямований на просування банківських 
продуктів, а також на інформування клієнтів.

Отже, для формування клієнтської бази 
банку на стратегічному та тактичному рівнях 
необхідно:

– чітко визначити цільовий сегмент клієнт-
ської бази банку за найбільш вагомими пара-
метрами із врахуванням спеціалізації діяль-
ності банку;

– за обраними сегментами розробити 
пакетні пропозиції, які мають включати осно-
вні умови користування запропонованими 
банківськими продуктами (відсоткова ставка, 
строк користування, умови сплати тощо);

– усвідомлено формувати клієнтську 
базу та надавати пріоритет обслуговуванню 
цільових сегментів, оскільки вони є основним 
джерелом доходів банку. Для нецільових сег-
ментів розробити підтримуючі програми вза-
ємодії, які передбачають зберігання стосунків 
з клієнтами з метою компенсації витрат на їх 
обслуговування.

Для створення та розвитку клієнтської бази 
необхідно використовувати декілька підходів, 
кожен з яких має сильні та слабкі сторони. 
Так, використовувати для формування клієнт-
ської бази лише «холодні» дзвінки є недоціль-
ним, оскільки рівень довіри у потенційних клі-
єнтів буде мінімальним. Якщо ж поєднувати 
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декілька підходів залучення клієнтів (презен-
таційні дзвінки, контекстна реклама в Інтер-
неті, залучення посередників тощо), то ефек-
тивність таких дій значно зросте.

Залучення клієнтів доцільно проводити в 
декілька етапів. Спочатку відповідальні спе-
ціалісти банку формують перелік потенційних 
клієнтів. Наступним етапом є «передконтак-
тне планування», тобто збір інформації про 
потенційного клієнта (назва підприємства, 
специфіка діяльності, адреса) та визначення 
продуктів, які можуть його зацікавити. На кін-
цевому етапі проводиться побудова графіку 
контактів з клієнтами [6, с. 191].

Однак, перед безпосереднім контактом 
з клієнтом, банки намагаються створити 
позитивний імідж за допомогою розміщення 
реклами, виготовлення поліграфічних реклам-
них матеріалів та сувенірів з символікою банку, 
проведення різноманітних заходів по зв’язках 
із громадськістю [4, с. 1084].

Реалізація стратегії і тактики формування 
та розвитку клієнтської бази в більшості 
вітчизняних банків проводиться на основі 
застосування клієнтоорієнтованого маркетин-
гового підходу (CRM). У межах цього підходу 
ефективність роботи банку визначається, 
насамперед, ступенем відповідності потре-
бам клієнтів і високими темпами зростання 
його клієнтської бази [13, с. 179]. 

В сучасних умовах функціонування фінан-
сово-кредитні установи змушені розробляти 
індивідуальній підхід до кожного клієнту, який 
користується банківськими продуктами або 
послугами. Впровадження CRM в діяльність 
банку дозволяє вирішувати основні проблеми 
та якісно змінювати організацію процесу вза-
ємодії з клієнтами:

– проводити систематичний фінансовий 
аналіз клієнтів банку;

– аналізувати та систематизувати клієнт-
ську банку (оцінка кредитоспроможності пози-
чальників, проведення оперативного моніто-
рингу рівня та якості попиту на послуги банку);

– виділяти найбільш цінних клієнтів з точки 
зору прибутковості та виключати збиткових та 
недобросовісних клієнтів;

– розробляти нові продукти та програми 
лояльності на основі акумульованої та про-
аналізованої інформації про клієнтів.

Сучасні CRM-системи як інструмент авто-
матизації CRM-стратегії дозволяють банкам 
суттєво покращити роботу з клієнтами та 
збільшити обсяг реалізації банківських про-
дуктів. CRM-системи забезпечують координа-
цію дій різних організаційних підрозділів банку 

на основі загальної платформи взаємодії з 
клієнтами.

Сьогодні на ринку існують багато пропо-
зицій щодо програмного забезпечення CRM-
систем: Oracle Siebel CRM, SAP CRM, Microsoft 
Dynamics CRM, BasePlan, ClientoBox, ASoft 
CRM, Terrasoft XRM та ін. [2; 13], які викону-
ють оперативні, аналітичні та коллабораційні 
функції.

В якості ключового інструменту для залу-
чення та утримання клієнтів, прикладні про-
грами CRM дозволяють мінімізувати людський 
фактор при роботі з клієнтами та підвищити 
прозорість діяльності у сфері продажів, мар-
кетингу та клієнтського обслуговування. Проте 
поряд із перевагами застосування маркетин-
гових баз даних, варто відзначити і недоліки 
впровадження CRM-систем, такі як значні 
інвестиції в комп’ютерне обладнання, про-
грамне забезпечення, засоби комп’ютерних 
комунікацій, кваліфікований персонал, 
складність збору інформації про споживачів, 
пов’язану з небажанням клієнтів її надавати, 
тощо.

Незалежно від ступеня впровадження 
CRM-систем, банк будує організаційну струк-
туру для реалізації стратегічних завдань мар-
кетингу. При цьому основним «ядром» цієї 
системи є департамент маркетингу банку, у 
складі якого створюються підрозділи за осно-
вними напрямами маркетингової діяльності 
банку. Департамент маркетингу відповідає 
за залучення нової клієнтури до банку, роз-
робляє і сприяє впровадженню нових опера-
цій та банківських послуг, вивчає кон’юнктуру 
ринку, надає організаційну та консультаційну 
допомогу клієнтам [5, с. 288]. У ньому можуть 
бути створені відділи: зв’язків з клієнтурою, 
послуг і реклами, ринкової кон’юнктури.

Також до підрозділів сфери обслугову-
вання клієнтів належать мережі розподілу і 
збуту банківських продуктів та послуг, служба 
дистанційного банківського обслуговування, а 
також відділи, які безпосередньо контактують 
з клієнтами.

У великих банках створюються спеціальні 
департаменти для роботи з клієнтами. Так, 
наприклад, ПАТ КБ «Приватбанк» створено 
Департамент багатоканального контактного 
центру, до основних цілей якого належать 
[6, с. 192]: покращення якості клієнтського 
обслуговування шляхом цілодобової під-
тримки клієнтів і сфери їхнього обслугову-
вання; збільшення обсягу реалізації товарів і 
послуг; покращення рівня інформованості клі-
єнтів про продукти, що надаються банком.
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Централізована організація контакт-служби 
роботи із клієнтами банку дозволяє істотно 
підвищити ефективність банківського марке-
тингу за рахунок зростання координованості 
дій фахівців, а також впровадження нових 
методів організації та управління відносинами 
банку з клієнтами, у тому числі і з застосуван-
ням автоматизованого устаткування. Однак 
невеликі банківські установи не мають мож-
ливості впровадити такі підрозділи через брак 
ресурсів.

Таким чином, сучасні банки постійно пра-
цюють як над залученням нових, так і збере-
женням постійних клієнтів. Необхідність фор-
мування, утримання та розвитку клієнтської 
бази формує окремий напрям роботи банку – 
управління відносинами з клієнтами, який 
включає комплексну систему взаємодії банку 
з клієнтами на основі клієнтоорієнтованого 
банківського маркетингу.

Отже, формування та розвиток клієнтської 
бази банку в контексті реалізації клієнт-орієн-
тованої стратегії вітчизняними установами, 
доцільно здійснювати враховуючі такі аспекти:

– впроваджувати інструменти автоматиза-
ції CRM-стратегії для удосконалення роботи з 
клієнтами та збільшення обсягу продажів бан-
ківських продуктів;

– удосконалювати організацію процесу вза-
ємодії з клієнтами шляхом постійного аналізу 
та систематизації клієнтської бази банку, виді-
лення найбільш цінних та проблемних клієнтів;

– систематично аналізувати та прогнозу-
вати обсяги потенційних продажів банківських 
продуктів із врахуванням потреб клієнтів та на 
основі цього розробляти нові банківські про-
дукти для різних категорій клієнтів;

– підтримувати та розвивати лояльність 
клієнтів, через встановлення з ними довірчих 

стосунків за різними каналами взаємодії з 
урахуванням їх потреб на основі застосування 
комплексу підходів залучення клієнтів;

– удосконалювати побудову організацій-
ної структури маркетингу, координованість та 
узгодженість дій її окремих ланок для ефек-
тивнішого досягнення стратегічних завдань;

– оптимізувати роботу структурних під-
розділів банку щодо якості обслуговування 
клієнтів банку, впровадження нових методів 
організації та управління відносинами банку з 
клієнтами на основі критеріїв перспективності 
роботи з клієнтською базою та, відповідно, 
доцільності вкладення ресурсів.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, у статті визначено сутність поняття 
«клієнтська база банку», встановлено від-
мінні риси механізму формування клієнтської 
бази для новоствореного та функціонуючого 
банку. Узагальнено підходи до залучення клі-
єнтів банку на стратегічному та тактичному 
рівнях та досліджено особливості процесу 
формування та розвитку клієнтської бази 
банку. Встановлено основні переваги та недо-
ліки впровадження CRM-систем у банку, роз-
глянуто особливості організації служби мар-
кетингу, визначено напрями удосконалення 
системи формування та розвитку клієнтської 
бази вітчизняних банківських установ.

Отже, визначені у статті аспекти форму-
вання та розвитку клієнтської бази банку 
дадуть змогу встановлювати та зберігати 
тривалі взаємовигідні партнерські відно-
сини з клієнтами, знаходити оптимальні 
рішення для задоволення потреб клієнтів 
банку та підвищувати ефективність вза-
ємодії банків з клієнтами з метою забезпе-
чення стабільного та ефективного функціо-
нування банку.
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Удосконалення підходів до оптимізації  
і прогнозування статей балансу

Селезень О.М.
старший викладач кафедри статистики, АГД та маркетингу

Сумського національного аграрного університету

У статті розкривається можливість прогнозування статей балансу. Представлена методика дає змогу ви-
значити потребу у додаткових джерелах фінансування для покращення фінансового стану підприємства та 
отримання ефекту від запропонованих управлінських рішень. Проведено розрахунки прогнозу проектованого 
балансу для конкретного підприємства.

Ключові слова: прогнозований баланс, структура капіталу, дебіторська заборгованість, додатково необ-
хідні фонди, регульовані статті, фінансова стійкість, фінансовий стан.

Селезень Е.Н. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ СТАТЕЙ БАЛАНСА
В статье раскрывается возможность прогнозирования статей баланса. Представленная методика позво-

ляет определить потребность в дополнительных источниках финансирования для улучшения финансово-
го состояния предприятия и получения эффекта от предложенных управленческих решений. Проведены 
расчеты прогноза проектируемого баланса для конкретного предприятия.

Ключевые слова: прогнозируемый баланс, структура капитала, дебиторская задолженность, дополни-
тельно необходимы фонды, регулируемые статьи, финансовая устойчивость, финансовое состояние.

Selezen E.N. IMPROVING APPROACHES TO FORECASTING AND OPTIMIZATION OF BALANCE SHEET 
ITEMS

In the article the ability to predict the balance sheet items. The methods to determine the need for additional 
sources of funding to improve the financial condition of the company and obtaining the effect of the proposed 
management decisions. Calculations forecast projected balance for a particular company.

Keywords: projected balance sheet, capital structure, accounts receivable, additional funds are needed, 
regulated article, financial stability, financial position.

Постановка проблеми. В умовах форму-
вання і розвитку ринкових відносин першо-
чергову увагу господарюючі суб’єкти нада-
ють питанням забезпечення беззбиткової та 
рентабельної діяльності. Тому з метою під-
вищення ефективності діяльності підприєм-
ства особливе значення має вибір правиль-
них і обґрунтованих управлінських рішень. 
Це вимагає постійного порівняння витрат і 
результатів господарювання на основі широ-
кого використання прогнозування фінансової 
звітності.

На сьогодні прогнозування фінансової 
звітності набуває широкого застосування, 
оскільки це пов’язано з певними вимогами, 
які пред’являються з боку як інвесторів так і 
кредиторів. Так, жоден комерційний банк не 
надасть позичку підприємству, яке не може 
дати чіткого прогнозу свого фінансового стану 
на період до повернення заборгованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розробки прогнозного балансу під-
приємства присвятили свої праці вітчизняні 
та зарубіжні вчені: О.В. Ефимова, О.Г. Біла, 

І.А. Бланк, Ю.Ю. Вєрланов, А.В. Калина, 
В.О. Касьяненко, В.О. Подольська і ін. Проте 
інструментарій складання прогнозного 
балансу потребує свого вдосконалення сто-
совно взаємоузгодженості прийомів та єдності 
методології прогнозування, оскільки саме ця 
умова є необхідною для забезпечення досто-
вірності отриманих даних.

Метою дослідження є практичне застосу-
вання методу прогнозування статей балансу 
для визначення доцільності, ефективності 
прийнятих майбутніх управлінських рішень.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Запорукою успішності будь-якого біз-
несу є передбачення майбутнього фінансового 
стану підприємства, визначення очікуваного 
розміру його фінансування. Майбутня діяль-
ність підприємства може бути забезпечена 
шляхом розробки прогнозних фінансових доку-
ментів – проектів майбутніх звіту про фінансові 
результати, звіту про рух грошових коштів та 
бухгалтерського балансу. Прогнозовані звіти 
про фінансові результати та грошові потоки це 
робочий план для всього підприємства в цілому, 
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а прогнозний бухгалтерський баланс, на нашу 
думку, відображає сумарний вплив передбачу-
ваних управлінських рішень на фінансовий стан 
підприємства. Розробка прогнозних фінансових 
звітів – це складний процес фінансового прогно-
зування, що має включати в себе, як ми вважа-
ємо, складання таких бюджетів та фінансових 
звітів: бюджетів поточної діяльності; грошового 
бюджету [1, с. 122].

Складові частини фінансового прогно-
зування тісно пов’язані між собою, оскільки 
будуються на основі одного і того ж комплексу 
вихідних положень.

Прогнозований звіт про фінансові резуль-
тати є основою для складання балансу на 
майбутні періоди. Якщо при проектуванні 
звіту про фінансові результати аналітиком 
був використаний метод відсотку від про-
дажу, то цей метод доцільно застосувати і при 
побудові балансу, тобто при зростанні обся-
гів реалізації та ефективному використанні 
ресурсі пропорційно повинна зростати і сума 
за статтями балансу: запаси, дебіторська і 
кредиторська заборгованість, грошові кошти, 
основні засоби. Слід зауважити, що практичні 
робітники не завжди погоджуються, напри-
клад, що існує прямо(обернено) пропорцій-
ний зв’язок між вартістю основних засобів та 
доволі частими змінами обсягу виробництва 
та виручкою від реалізації. Тому метод відсо-
тку від продажу застосовують для складання 
чорнового варіанту прогнозованого балансу 
[2, с. 355].

Статті прогнозованого балансу прийнято 
класифікувати залежно від обсягів продажу та 
автоматично утворені та регульовані.

До автоматично утворених відносять: нео-
боротні активи ( без довгострокових фінан-
сових інвестицій); оборотні активи; витрати 
майбутніх періодів; поточні зобов’язання; 
доходи майбутніх періодів. Звідси регульовані 
статті – це: довгострокові фінансові інвестиції; 
власний капітал (за виключенням нерозподі-
леного прибутку); нерозподілений прибуток 
(непокриті збитки), які утворилися за рахунок 
додавання доповнення до нерозподіленого 
прибутку із звіту про фінансові результати; 
забезпечення наступних витрат і платежів; 
довгострокові зобов’язання.

Варто зауважити, що зазначена класифіка-
ція не є стандартною та може зазнавати змін 
відповідно до певної ситуації.

Саме регульовані статті використовують 
при розподілі додатково необхідних фондів, 
які визначають потребу у джерелах фінан-
сування або їх надлишок на дату складання 

прогнозованого балансу. Для цього необхідно 
порівняти валюту активу і пасиву прогнозо-
ваного балансу, яка майже завжди не буде 
тотожною.

Якщо у прогнозованому балансі вартість 
майна підприємства перевищує вартість 
капіталу ( А > П), то ця сума свідчить про 
додаткову потребу у фінансуванні за раху-
нок збільшення або власного капіталу, або 
залучення довгострокових, короткострокових 
зобов’язань. Якщо величина додатково необ-
хідних фондів має від’ємне значення (А < П ), 
то у проектованому балансі збільшують статті, 
у першу чергу, оборотних активів. Зазвичай, 
коригування підлягають суми за статтею «гро-
шові кошти та їх еквіваленти».

Проведемо розрахунки на основі фінан-
сової звітності ОКВП ВКГ «Миргородводока-
нал». Для складання прогнозованого балансу 
врахуємо такі рішення керівництва:

1. Виручку від реалізації підприємство пла-
нує збільшити на 20%.

2. З метою стимулювання продажу, пога-
шення дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги прогнозується подовжити на 
2 дні.

3. Термін іншої поточної дебіторської 
заборгованості зменшити на 3 дні 

4. За вимогами постачальників погашення 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги планується зменшити на 25 днів.

5. Заборгованість з оплати праці підприєм-
ство має намір скоротити на 10%.

6. Зменшити обсяги незавершених капі-
тальних інвестицій на 20% 

Прогнозований баланс підприємства ста-
ном на 31.12.2016 представлено в таблиці 1.

Представлений відкоригований баланс 
підприємства з урахуванням управлінських 
рішень та можливості використання внутрішніх 
резервів. Для досягнення рівноваги між акти-
вом і пасивом балансу на позитивну величину 
додатково необхідних фондів у 112 тис. грн 
було прийнято рішення зменшити розмір очіку-
ваного непокритого збитку, оскільки отримання 
кредитів, як свідчать розрахунки оптимальної 
структури капіталу, для покриття дефіциту 
джерел фінансування можуть привести до ще 
більш значного росту збитковості діяльності, а 
утримувати кошти кредиторів, внаслідок жор-
сткої політики, воно не зможе.

У прогнозованому балансі перший варі-
ант прогнозу дозволяє розрахувати величину 
додатково необхідних фондів, яка у другому 
прогнозі має бути розподіленою між статтями 
балансу.
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У випадку, коли величина додатково необ-
хідних фондів є позитивною, вона розподіля-
ється між статтями пасивів. Від’ємне ж зна-
чення додатково необхідних фондів повинно 
компенсуватися збільшенням статей активу 
балансу.

За нашими розрахунками актив балансу 
внаслідок першого кроку прогнозування пере-

вищує пасив на 151,2 тис. грн. Для того щоб 
урівняти валюту активу і пасиву балансу, 
необхідно прийняти рішення щодо розподілу 
суми додатково необхідних фондів, а саме – 
підприємством коригування буде проведено 
за статтею «Гроші та їх еквіваленти».

Хоча проектований баланс і має заверше-
ний вигляд, процес його складання і аналізу 

Таблиця 1
Прогнозований баланс підприємства станом на 31.12.2016

Статті Н
а 

31
.1

2.
20

14

П
ро

гн
оз

 На 31.12.2016

1-
й 

пр
ог
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з 

Д
Н
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Д
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ві
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оч

ни
й 
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но
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Нематеріальні активи 207  207  207  207
Незавершені капітальні 
інвестиції 521  521  521 0,8 416,8

Основні засоби 10543  10543  10543  10543
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 
Відстрочені податкові активи 49  49  49  49
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 11320  11320  11320  11215,8
Виробничі запаси 179 1,4 250,6  250,6  250,6

Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 574 1,2 688,8  688,8 збільшити 

на 2 дні 800

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками  

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 355 1,2 426  426 зменшити 

на 3 дні 259,18

Грошові кошти у національні 
валюті 126 1,2 151,2 151,2 302,4  302,4

Інші оборотні активи 173  173  173  173
ОБОРОТНІ АКТИВИ 1424  1689,6  1840,8  1785
БАЛАНС 12744  13009,6  13160,8  13001
Статутний капітал 11707  11707  11707  11707
 Інший додатковий капітал 1511  1511  1511  1511
Резервний капітал 300  300  300  300
Нерозподілений 
прибуток(непокритий збиток) -5451 1450 -4001  -4001 -112 -3889

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 8067  9517  9517  9629
Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 3159  3159  3159 зменшити 

на 30 днів 2876,6

Поточні зобов’язання за 
розрахунками: 380 1,2 456  456 454,68

В т.ч. з оплати праці 11 1,2 13,2  13,2 зменшити 
на 10% 11,88

Інші поточні зобов’язання 24 1,2 28,8  28,8  28,8
ПОТОЧНІ ЗОБОВЯЗАННЯ 4677  3643,8  3643,8  3372,0
БАЛАНС 12744  13160,8  13160,8  13001
Додатково необхідні фонди   -151,2   112  
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ще не закінчено. Під час проведення аналі-
тичних процедур не можна повністю покла-
датися на припущення про пропорційне 
збільшення автоматично утворених статей 
балансу, та максимальне використання наяв-
них активів. Досить часто підприємства мають 
основні засоби, які вищі за потребу, надлишок 
або нестачу грошових активів, запасів, тощо.  
А тому прогнозовані значення балансу потре-
бують уточнення на основі використання 
поточного балансу, аналітичних досліджень.

Враховуючи, що потрібні управлінські 
рішення можуть суттєво впливати на фінан-
совий стан підприємства, доцільно при скла-
данні прогнозованого балансу його статті 
розглядати як регульовані, а не автоматично 
утворені.

Постатейне прогнозування балансу здій-
снюється за певними правилами, які розро-
бляються різними підприємствами індивіду-
ально. Найчастіше коригування проектованих 
балансів проводиться за показниками обо-
ротності, які розраховуються за поточний рік. 
Перевагою цього прийому є простота, але він 
не може вважатися абсолютно точним. Тому 
можливим є застосування і інших способів 
коригування дій.

Зокрема, вартість основних засобів у 
наступному за звітним періодом можна визна-
чити за допомогою прийому коригування над-
лишку потужності ( це врахування вартості 
основних засобів, які використовуються не 
повністю).

У нашому випадку підприємство за остан-
ній період значно збільшило суму незавер-
шених капітальних інвестицій, які потребують 
негайного освоєння і введення в дію. Звідси 
прогнозована вартість незавершених капі-
тальних інвестицій основних засобів станови-
тиме 416,8 тис. грн (512 х 0,8). А отже, у про-
гнозованому балансі вартість незавершених 
капітальних інвестицій повинна бути освоєна 
на 95,2 тис. грн (512-416,8).

Прогнозування дебіторської заборгова-
ності проводиться на основі її аналізу за попе-
редні періоди та ситуації, що склалися на 
ринку послуг. З цією метою використовують 
показники оборотності. Нагадаємо, що цей 
показник свідчить про інтенсивність стягнення 
боргів підприємства.

У звітному році середній термін погашення 
коштів дебіторами становив:
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Відповідно для дебіторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги він складе:
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З метою стимулювання продажу, як ми 
зазначили раніше погашення дебіторської 
заборгованості прогнозується подовжити на 
2 дні. Тоді прогнозована дебіторська заборго-
ваність товарного характеру становитиме:
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Отже, попередній прогноз дебіторської 
заборгованості потрібно збільшити на 800-
688,8 = 111,2 тис. грн.

Аналогічно проводиться прогноз форму-
вання статей пасиву балансу. Зокрема, в 
наслідок посилення вимог з боку кредиторів 
термін відстрочки оплати скорочується на 
30 днів. Це призведе до таких коригувань кре-
диторських поточних зобов’язань:
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Скорочення зобов’язань за розрахунками з 

оплати праці передбачене на рівні 10 %. Тому 
маємо можливість зменшити попередній про-
гноз на 1,32 тис. грн.

Звідси прогнозна сума поточних 
зобов’язань для включення до балансу стано-
витиме 3372 тис грн.

Оцінка фінансового стану підприємства 
за даними прогнозованих балансів подана в 
таблиці 2.

Розраховані показники свідчать, що при 
дотриманні прийнятих рішень підприємство 
дещо покращить фінансовий стан, зокрема:

– зменшиться розмір дефіциту власного 
оборотного капіталу за остаточними варіан-
том на 1666,2 тис. грн;

– є можливість покращення ефектив-
ності використання сукупних активів. Якщо за 
2014 рік для здійснення одного повного оберту 
сукупних активів підприємству необхідно було 
275 днів, то у прогнозованому періоді – 234, 
що на 42 дні менше;

– покращаться показники платоспромож-
ності і наблизяться до теоретично-граничної 
величини. Так коефіцієнт ліквідної платоспро-
можності зросте до 0,53 тобто порівняно з 
2014 роком розмір оборотних коштів, що при-
падає на 1 грн поточних зобов’язань, збіль-
шиться на 23 коп;

– також покращуються показники фінан-
сової стійкості. Зростання коефіцієнту авто-
номії свідчить про збільшення на 11% частки 
власного капіталу у загальній вартості майна. 
Можна спостерігати зростання фінансування 
за рахунок власного капіталу і незалежність 
його від процентних ставок за кредити банків.
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Таблиця 2
Оцінка фінансового стану за даними прогнозованих балансів

Показники На 
31.12.2014

На 31.12.2016 Відхилення
2-й 

прогноз
остаточний 

прогноз 
2-го 

прогнозу
остаточного 

прогнозу 
Необоротні активи 11320 11320 11215,8 0 -104,2
Оборотні активи 1424 1689,6 1785 265,6 361
Власний капітал 8067 9517 9629 1450 1562
у т.ч. Власний оборотний 
капітал -3253 -1954,2 -1587 1298,8 1666,2

Позиковий капітал 4677 3643,8 3372 -1033,2 -1305,0
у т.ч. Поточні 
зобов’язання 4677 3643,8 3372,0 -1033,2 -1305,0

Коефіцієнти:
1. Грошова 
платоспроможність 0,03 0,08 0,09 0,06 0,06

2. Розрахункова 
платоспроможність 0,23 0,37 0,43 0,14 0,21

3. Ліквідна 
платоспроможність 0,30 0,51 0,53 0,20 0,22

4. Автономії 0,63 0,72 0,74 0,09 0,11
5. Фінансування 1,72 2,61 2,86 0,89 1,13
6. Заборгованості 0,58 0,38 0,35 -0,20 -0,23
7. Фінансової залежності 1,58 1,38 1,35 -0,20 -0,23
8. Фінансової стійкості 1,72 2,61 2,86 0,89 1,13
Оборотність капіталу, дні 275,0 236,7 233,8 -38,3 -41,2

Таблиця 3
Оцінка прогнозного типу фінансової стійкості

Показники Алгоритм 
розрахунку 2014 р.

Проект 
на 

2016 р.

Відхилення 
проекту від 

звітного 
року

Наявність власного оборотного капіталу 
для формування запасів

Н1= ф1р. 
(1495 – 1095) -3253,0 -1586,8 1666,2

Наявність власного оборотного капіталу, 
довгострокових кредитів та позик для фор-
мування запасів

Н2 = Н1+ ф1р.
(1595+1665) -2139,0 -472,8 1666,2

Наявність власного оборотного капіталу, 
довгострокових, короткострокових кредитів 
та позик для формування запасів

Н3 = Н2 + ф1р.
(1600+1610) -2139,0 -472,8 1666,2

Запаси Н4 = ф1р.
(1100+1110) 179,0 250,6 71,6

Надлишок (+) нестача (-) власного оборот-
ного капіталу для формування запасів Е1 = Н1 – Н4 -3432,0 -1837,4 1594,6

Надлишок (+) нестача (-) власного оборот-
ного капіталу, довгострокових кредитів та 
позик для формування запасів

Е2 = Н2 – Н4 -2318,0 -723,4 1594,6

Надлишок (+) нестача (-) власного оборот-
ного капіталу, довгострокових, короткостро-
кових кредитів та позик для формування 
запасів

Е3 = Н3 – Н4 -2318,0 -723,4 1594,6

Запас стійкості фінансового стану, днів ЗС= (Е3*360) :  
: ф2р. 2000 -50,02 -13,01 37,0

Надлишок (+) нестача (-) джерел фінансу-
вання на 1 грн. запасів, грн. Д = Е3 : Н4 -12,95 -2,89 10,06

Тип фінансової стійкості Кризо-
вий 

Кризо-
вий
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Таким чином, отримані значення вказують 
на можливість покращення діяльності під-
приємства порівняно з аналогічним періодом 
минулих років.

Що стосується типу фінансової стійкості, 
то вона покращилась, але в силу комуналь-
ної форми господарювання і проведення роз-
рахунків виключно через державне казначей-
ство знаходиться на критичному рівні. 

Дані таблиці 3 свідчать, що дефіцит наяв-
ності власного оборотного капіталу змен-
шився на 1666,2 тис. грн при зростанні сум 
запасів на 71,6 тис. грн. Незважаючи на те, 
що все ж таки відчувається нестача власного 
оборотного капіталу для формування запасів 
на 37 днів зріс запас стійкості фінансового 
стану. На 10,06 грн зменшилася нестача дже-
рел фінансування на 1 грн. запасів і становить 
2,89 грн.

Незначне підвищення ефективності вико-
ристання фінансових ресурсів не знешкодили 
негативну тенденцію до зниження показників 
фінансової стійкості. Підприємство все ще 
знаходиться в стадії глибокої кризи і лише 
вибір стратегії розвитку дозволить йому подо-
лати кризові явища.

За твердженням Є.Ф. Брігхема [4, c. 129], 
прогнозування – це ітеративний процес при 
розробці фінансових звітів, планів. Фінансові 
аналітики з цією метою опрацьовують попере-
дні прогнози, базуючись при цьому на продо-

вженні минулих трендів та різновидів політики 
у майбутньому, щоб визначити, який ефект 
матимуть різні операційні плани, впливаючи 
на фінансовий стан підприємства та його 
прибутки. Прогнозована звітність використо-
вується також і для аналізу дивідендної полі-
тики, рішень щодо структури капіталу, управ-
ління робочим капіталом.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. В умовах наростання в Україні 
економічної кризи вітчизняні підприємства 
потребують відповідних методик та інструмен-
тів антикризового управління, тобто системи, 
яка має комплексний характер, націлена на 
оперативне виявлення ознак кризи в майбут-
ньому. Одним із основних напрямів такого 
управління підприємством вважаємо прогно-
зування фінансової звітності підприємства, 
що за сучасних умов господарювання відіграє 
важливу роль. Враховуючи досвід вітчизня-
них та зарубіжних учених, був запропонова-
ний метод прогнозування статей балансу, що 
включає в себе п’ять етапів, які, на нашу думку, 
спрямовані на підвищення рівня фінансової 
стратегії підприємства. Складання прогно-
зованої звітності забезпечить керівників під-
приємства базовим прогнозом, який в умовах 
фінансово-економічної нестабільності може 
бути лише короткостроковим. Такий підхід під-
вищить рівень фінансової стійкості на підпри-
ємстві та унеможливить його банкрутство.
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Вивчено сутність фінансової децентралізації, вказано переваги та недоліки її функціонування. Виявлено 
особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах децентралізації за рахунок подат-
кових та неподаткових надходжень та інших доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів). В статті 
вказано на недоліки та перспективні напрями оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в умовах 
фінансової децентралізації. 
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Изучены сущность финансовой децентрализации, указано преимущества и недостатки ее функциониро-
вания. Выявлены особенности формирования доходной части местных бюджетов в условиях децентрализа-
ции за счет налоговых и неналоговых поступлений и других доходов (без учета межбюджетных трансфер-
тов). В статье отмечаются недостатки и перспективные направления оптимизации формирования доходов 
местных бюджетов в условиях финансовой децентрализации.
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The essence of financial decentralization was studied, advantages and disadvantages of its functioning were 
indicated. In the article were highlighted the peculiarities of local budgets’ revenues formation in the conditions 
of decentralization, which are received from taxes, non-taxable sources and other revenues (without inter-budget 
transfers). In the article were indicated disadvantages and perspective ways of optimization of local budgets’ 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Місцевим бюджетам відводиться 
головна роль і у соціально-економічному роз-
витку території, адже саме з них здійснюється 
фінансування закладів освіти, культури, охо-
рони здоров'я населення, засобів масової 
інформації; також фінансуються різноманітні 
молодіжні програми, видатки по на житлово-
комунальне господарство тощо. Але основне 
питання, яке постає на сучасному етапі роз-
витку місцевого самоврядування, є забезпе-
чення необхідними фінансовими ресурсами 
для ефективного управління видатками. Тому 
вирішити дану проблему допоможе фінан-

сова децентралізація, що є однією з фунда-
ментальних умов незалежності та життєздат-
ності органів місцевої влади: децентралізація 
процесів ухвалення рішень збільшує можли-
вості участі місцевої влади у розвитку власної 
території, сприяє ефективному забезпеченню 
суспільними послугами шляхом ретельнішого 
узгодження видатків органів влади з найнеоб-
хіднішими місцевими потребами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням, які пов’язані з формуванням 
дохідної частини місцевих бюджетів, присвя-
чені праці відомих вчених С. Буковинського, 
О. Василика, А. Даниленка, О. Кириленко,  
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В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, 
К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугу-
нова, С. Юрія та ін.

Але незважаючи на велику кількість нау-
кових публікацій у цій сфері, питання фор-
мування місцевих бюджетів в умовах децен-
тралізації фінансових ресурсів потребують 
подальших досліджень через недосконалість 
та постійні зміни податкового та бюджетного 
законодавства. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз сучасних про-
блем формування місцевих бюджетів в умовах 
фінансової децентралізації та розробка про-
позицій щодо підвищення їх фінансової неза-
лежності та самостійності з урахуванням змін 
до бюджетного та податкового законодавства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зміна курсу державної політики 
України в напрямку фінансової децентраліза-
ції влади впродовж останніх 10 років проголо-
шується як основний вектор розвитку країни. 
Розпочавшись з 70-х років ХХ століття з роз-
ширення повноважень органів місцевої влади 
та прийняттям у 1985 році Європейської хартії 
місцевого самоврядування, децентралізація 
довела свою ефективність, оскільки на її заса-
дах побудовано економічні системи країн ЄС 
та США [4]. 

Згідно статті 9 Європейської Хартії міс-
цевого самоврядування – органи місцевого 
самоврядування мають право в рамках наці-
ональної економічної політики на свої власні 
адекватні фінансові ресурси, якими вони 
можуть вільно розпоряджатися в межах своїх 
повноважень. Частина фінансових ресурсів 
органів місцевого самоврядування форму-
ється за рахунок місцевих податків та зборів, 
розмір яких вони мають повноваження вста-
новлювати в межах закону [7]. 

Фінансова децентралізація передбачає 
законодавче закріплення за кожним рівнем 
влади певних функцій або окремих публіч-
них послуг та необхідного для їх виконання 
матеріально-фінансового ресурсу. Слід зазна-
чити, що делегування повноважень має місце 
в усіх країнах з адміністративно-командною 
моделлю економіки, характерними рисами 
якої є надмірна концентрація і владних повно-
важень, і фінансових ресурсів на централь-
ному рівні та низький рівень самодостатності 
місцевого самоврядування [3, c. 65].

Фінансова децентралізація потрібна для 
фінансової самостійності органів місцевого 
самоврядування та підвищення ефектив-
ності розв’язання завдань, що були передані 
на локальний (місцевий) рівень, покращення 
надання послуг і максимального їх набли-

Таблиця 1
Переваги та недоліки фінансової децентралізації

Переваги Недоліки 
Фінансова самостійність територіальних 
громад у забезпечення своїх жителів 
суспільними благами 

Ускладнення процесу перерозподілу 
фінансових ресурсів через бюджет та 
управління бюджетним процесом в цілому 

Створення умов для кращого забезпечення 
потреб місцевого населення 

Складність узгодження локальних потреб 
територіальних громад із макроекономічними 
потребами країни 

Стимулювання державного сектору до реакції 
на вимоги громадян 

Виникнення регіональних фіскальних 
розбіжностей

Формування конкурентного середовища на 
різних рівнях місцевої влади за робочу силу, 
інші фактори виробництва та споживачів 
суспільних благ 

Зниження централізованого бюджетного 
контролю над формуванням та ефективним 
розподілом бюджетних ресурсів

Формування ефективної системи 
вирівнювання з метою стимулювання 
розвитку територій 

Обмеження централізованого вирівнювання 
дохідної та видаткової частини бюджетів 
територіальних громад

Ріст компетенції та кваліфікації органів 
місцевого самоврядування в процесі 
вирішення питань щодо розвитку відповідних 
територій 
Динамічність системи, здатність до 
експериментування та інновацій в наданні 
державних послуг 
Врівноваження владних повноважень на 
різних рівнях управління 
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ження до населення, вдосконалення системи 
управління. Фінансова незалежність досяга-
ється шляхом акумуляції фінансових ресурсів 
на даному владному етапі. 

У зарубіжних країнах замість поняття 
«фінансова» використовують «фіскальна» 
децентралізація. 

Основоположником теорії фінансової 
децентралізації є американський економіст 
Чарльз Тібу, який зазначає що «фіскальна 
децентралізація підвищує рівень конкуренції 
серед місцевих органів влади … децентра-
лізація забезпечує зростання ефективності, 
оскільки органи місцевого самоврядування 
мають більш точну інформацію про потреби 
своїх резидентів на відміну від центральної 
влади» [8].

Отже, фінансова децентралізація – це про-
цес розподілу функцій, фінансових ресурсів і 
відповідальності за їх використання між цен-
тральним та місцевими рівнями управління. 
Децентралізація фінансових ресурсів має 
як певні переваги, так і, відповідно, недоліки 
(табл. 1) [4].

Фінансова децентралізація включає: 
1) децентралізацію видатків; 2) децентраліза-
цію доходів; 3) організаційну самостійність.

Розглянемо більш детально процес децен-
тралізації доходів місцевих органів влади.

З прийняттям Верховною Радою у грудні 
2014 року змін до Бюджетного та Податкового 
кодексів України в нашій країні розпочався 
процес фінансової децентралізації владних 
повноважень, не зважаючи на те, що кож-
ного року даний процес декларується в Осно-
вних напрямках бюджетної політики держави. 
Так, вже протягом 2015 року до місцевих 
бюджетів (без урахування трансфертів) надій-
шло на 19,2% більше від річного обсягу над-
ходжень, затвердженого місцевими радами, 
ніж у 2014 році (табл. 2).

Як видно з таблиці 2, саме податкові над-
ходження є основним джерелом бюджетних 
доходів місцевого самоврядування, їх частка 
в структурі в 2015 році становить майже 80%.

За результатами 2015 року місцеві 
бюджети отримали на 7857 млн. грн. більше 
доходів ніж у попередньому 2014 році. Це 
пов’язано з тим, що, починаючи з 2015 року, 
джерела наповнення місцевих бюджетів було 
розширено за рахунок передачі з держав-
ного бюджету на місця: 10% податку на при-
буток підприємств; плата за землю в частині 
податку на майно; збори з роздрібного про-
дажу підакцизних товарів (пива, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів) 

за ставкою 5% вартості реалізованого товару. 
Крім того, доходна частина місцевих бюджетів 
поповнилася єдиним податком (раніше над-
ходження направлялися в бюджет розвитку), 
податком на нерухомість, транспортним пода-
ток, 80% екологічного податку (замість 35%) 
та 25% плати за надра [1]. Саме органи місце-
вої влади визначатимуть, на які потреби спря-
мовувати ці кошти.

Але в 2015 року місцеві бюджети недоотри-
мали кошти від податку з доходів фізичних 
осіб за рахунок того, що 25% його залиша-
ється у державному бюджеті, а решта розпо-
діляється між обласними бюджетами, район-
ними та бюджетами міст обласного значення, 
а за даними аналітиків ця сума становить 
приблизно 42 млрд. грн. Проте незважаючи 
на зменшення надходження ПДФО в динаміці 
на 13898 млн. грн. у порівнянні з аналогічним 
показником 2014 року, в структурі даний пода-
ток займає перше місце – 56,75% всіх подат-
кових надходжень місцевих бюджетів.

На другому місці в 2015 році знаходяться 
місцеві податки і збори (27,46% ), проте ще 
в 2014 році їх частка в структурі податкових 
надходжень бюджетів місцевих органів влади 
становила лише 9,38%. Зростання показ-
ника протягом 5 років дослідження відбулося 
на 20998 млн. грн. Одним із факторів такого 
зростання є те, що в 2015 році до податку 
на майно віднесено плату за землю. А також 
зростання надходжень з податку на нерухо-
мість, оскільки його сплата власниками жит-
лових приміщень в 2015 році відбулася за 
результатами попереднього 2014 року. 

Розмір сплати акцизного податку суб’єктами 
підприємницької діяльності становить в 
2015 році 7,63% всіх податкових надходжень 
місцевих бюджетів, проти 0,19% в 2014 році.

Передача на місця 10% податку на при-
буток призвело до зростання податкових 
надходжень на 3611 млн. грн. в порівнянні з 
2014 роком, що в майбутньому стимулюва-
тиме органи місцевого самоврядування до 
підвищення показників прибутковості юридич-
них осіб та покращення їх інвестиційного клі-
мату.

Отже, хоча в 2015 році і відбулися пози-
тивні зрушення за наслідками впровадження 
бюджетної децентралізації, але все ще 
існує ряд проблемних питань, які виникли в 
ході практичного застосування нових норм 
бюджетного та податкового законодавства та 
потребують вирішення.

На сьогодні органи місцевого самовряду-
вання не забезпечуються необхідними фінан-
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совими ресурсами для виконання делегова-
них повноважень. В якості компенсаційних 
витрат від ПДФО місцеві бюджети отримують 
галузеві субвенцій, які мають чітко зазначену 
ціль: медична, освітянська, на підготовку 
кадрів, що забезпечує виключення випад-
ків перерозподілу зазначених коштів на інші 
видатки. Тобто місцеві органи отримали кон-
кретні цільові кошти, які не можуть змінювати, 
тоді як попередня система вирівнювання 
дозволяла такий перерозподіл.

У світі існують країни, в яких місцеві 
бюджети наділені дуже високою фінансовою 
автономією, тобто практично не залежать 
або слабо залежать від бюджету централь-
ної адміністрації. Це Ісландія, США, Люк-
сембург, Австрія, Швеція. В зазначених краї-
нах фінансова автономія місцевих бюджетів 
знаходиться в інтервалі від 99,2% до 72,8%. 
У Німеччині, Японії, Франції, Фінляндії, Бельгії 
і Данії фінансова автономія місцевих бюджетів 
коливається від 68% до 56%. Основу їх фінан-
сової автономії складають місцеві податки 
і місцеві надбавки до загальнодержавних 
податків. Власні доходи цих країн не входять 
до складу доходів вищестоящих бюджетів і, 
таким чином, не регулюються зверху [9]. 

В країнах Європейського союзу налічу-
ється близько від 20 до 100 місцевих подат-
ків. Місцеві бюджети цих країн формуються 
як за рахунок прямих, так і непрямих податків, 
при цьому значну частку займають непрямі 
податки (ПДВ та акцизні податки). Також 
фінансовими ресурсами місцевих бюджетів є 
плата користувачів за блага й послуги, напри-
клад, переробка сміття домогосподарств, 
опіка над людьми похилого віку, використання 
спортивних і культурних об’єктів, утилізація 
автомобілів, надмірне використання добрив 
у сільському господарстві, податки на цінні 
папери, податки на право розміщення офісів 
в центрі міста тощо [2, с. 18]. 

В Україні ж місцеві бюджети наповнюються 
в основному за рахунок прямих податків 
(табл. 2). Тому спираючись на досвід розвину-
тих країн, в нашій державі доцільно перевести 
податок з доходів фізичних осіб до складу міс-
цевих, так як він є бюджетоутворюючим подат-
ком місцевих бюджетів, має досить широку 
податкову базу, а його розмір залежить від 
доходів та рівня життя громадян. Це зможе в 
деякій мірі розширить ресурсну базу місцевих 
бюджетів та вирішуватися соціально-еконо-
мічні проблеми на місцях на рівні 60-80%.

Також негативною стала практика щоріч-
них змін у переліку та порядку розмежування 
як доходів, так і видатків місцевих бюджетів. 
Тому перерозподіл доходів між бюджетами 
одного рівня доцільно було б здійснювати з 
урахуванням податкової сили територій та 
мінімального рівня, до якого повинні вирівню-
ватись фінансові можливості цих територій. 
А органи місцевого самоврядування пови-
нні отримати право на самостійне запрова-
дження місцевих податків і зборів, при цьому 
враховувати конкурентні переваги та інтереси 
кожного міста чи регіону. 

Отже, реформування бюджетно-податко-
вих відносин між державою та органами міс-
цевого самоврядування, визнання їх рівно-
правними суб’єктами взаємодій є можливим 
при чіткому розмежуванні повноважень між 
рівнями влади та забезпеченні їх в повному 
обсязі відповідними ресурсами.

Висновки. Одним із пріоритетів бюджет-
ної політики в Україні на сучасному етапі є 
проведення комплексної реформи місцевого 
самоврядування, головною метою якої є під-
вищення рівня фінансової незалежності та 
видаткової автономності місцевих бюджетів, а 
також посилення ефективності використання 
бюджетних коштів. 

Бюджетна децентралізація спрямована на 
розширення дохідної частини бюджетів, бази 
адміністрування та надання права органам 
місцевого самоврядування самостійно кори-
гувати розмір податків та зборів. 

Але не зважаючи на певні досягнення укра-
їнського уряду у 2015 році, питання фінан-
сової децентралізації все ще є досить акту-
альним: із отриманням додаткових джерел 
доходів на місцях, паралельно за ними закрі-
плюються і нові видатки – на освіту, на меди-
цину, культуру, дорожнє та житлово-кому-
нальне господарство. Значна частка податку 
на доходи фізичних осіб та рентної плати за 
користування надрами перерозподіляється 
між місцевими та державним бюджету України 
непропорційно, тобто відбувається не децен-
тралізація, а навпаки, централізацію фінансо-
вих ресурсів. 

Лише за умови вирішення законодавчих, 
організаційних проблем місцеві бюджети, у 
майбутньому зможуть мати достатній обсяг 
коштів на виконання делегованих повно-
важень, а громадяни країни зможуть наре-
шті отримати якісні медичні, освітні ті інші 
послуги.
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Методичні підходи до інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності комерційного банку

Соцька Ю.І.
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Одеського національного економічного університету

У статті пропонується методика інтегральної оцінки конкурентоспроможності комерційного банку, на заса-
дах якої можливо проводити порівняльний аналіз банків-конкурентів, формувати їх рейтинги по рівню поточ-
ного і перспективного фінансового стану, ефективності діяльності та якості наданих послуг. Основні зведені 
групи показників діяльності банку як складові інтегрального індикатору дають змогу отримати комплексне 
уявлення про конкурентоспроможність банку на ринку.

Ключові слова: банк, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інтегральний показник конкуренто-
спроможності, регіональний ринок банківських послуг.

Соцкая Ю.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

В статье предлагается методика интегральной оценки конкурентоспособности коммерческого банка, 
на основе которой можно проводить сравнительный анализ банков-конкурентов, формировать их рейтин-
ги по уровню текущего и перспективного финансового состояния, эффективности деятельности и качества 
предоставляемых услуг. Основные сводные группы показателей банка как составные интегрального индика-
тора позволяют получить комплексное представление о конкурентоспособности банка на рынке.

Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, интегральный показатель 
конкурентоспособности, региональный рынок банковских услуг.

Sotska Y.I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE COMPETITIVENESS INTEGRAL ESTIMATION OF 
COMMERCIAL BANKS 

The author proposes the method of competitiveness integral estimation of commercial banks, on the basis of 
which it is possible to make a comparative analysis of competing banks, to form their ratings on the current and future 
financial position, the effectiveness and quality of services. The total consolidated groups of the bank indexes, as 
components of the integral indicator, allow obtaining a comprehensive view of the bank competitiveness in the market.

Keywords: bank, competitiveness, competitive advantages, integrated index of competitiveness, regional 
banking market.

Постановка проблеми. Сучасні умови 
діяльності банків України детерміновані нега-
тивним впливом політичної та економічної 
криз, поглибленням диспропорцій у розви-
тку окремих галузей економіки, збитковістю 
великої кількості підприємств, що посилюють 
конкуренцію між банками та небанківськими 
кредитними організаціями на фінансовому 
ринку. Зазначене актуалізує необхідність під-
вищення конкурентоспроможності банків, але 
для цього потрібно використання адекватного 
методичного інструментарію, що дозволятиме 
виявити конкурентний потенціал й критичні 
зони в діяльності банків і на цій основі форму-
вати стратегії підвищення їхньої конкуренто-
спроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням оцінки надійності, фінансової 
стійкості, конкурентоспроможності банків при-
свячені праці великої кількості як іноземних 
(І. Ансоффа, П. Роуза, М. Портера, І. Рикової, 

А. Буздаліна тощо), так і вітчизняних (О. Дзю-
блюка, С. Козьменка, І. Лютого, О. Мірошни-
ченка, В.Міщенка, О. Солодкої, Л. Примостки 
та інших) вчених. 

Постановка завдання. Метою науко-
вого дослідження є розробка інтегрального 
показника щодо визначення конкурентоспро-
можності банків України. Завдання наукової 
роботи полягає в обґрунтуванні наукових 
підходів до формування інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності банків, визначенні 
груп та складу індикаторів, використання яких 
у зведеному показнику буде сприяти визна-
ченню конкурентних позицій банків на ринку. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Більшість наукових праць, присвя-
чених проблемам оцінки конкурентоспромож-
ності банків, базуються на методиках оцінки 
фінансового стану комерційного банку, або на 
таких важливих характеристиках його діяль-
ності, як стабільність і надійність. Дані мето-
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дики розрізняються по джерелах одержання 
інформації, охоплення напрямків банківської 
діяльності й урахуванню її середовища, виду 
використовуваних показників, інструментарію 
побудови, технологіям розрахунку тощо.

Разом з тим розглянуті методики не повною 
мірою можуть бути використані для оцінки 
конкурентоспроможності комерційного банку, 
оскільки охоплюють окремі напрямки банків-
ської діяльності, найчастіше фінансової, та 
містять набір показників, що не відповідають 
завданням оцінки загального рівня конкурен-
тоспроможності комерційного банку. Тому, 
для досягнення цілей стратегічного управ-
ління процесами формування конкурентних 
переваг банків виникає необхідність розробки 
та використання спеціальних методик оцінки 
конкурентоспроможності комерційного банку. 
Особливості цих методик обумовлені як роз-
ходженням позицій з питань змісту самого 
поняття «конкурентоспроможність комер-
ційних банків», так і вибором рівня й об'єкта 
дослідження й, відповідно, чинників, що обу-
мовлюють конкурентоспроможність. 

На наш погляд, з урахуванням того, що 
реалізація завдань конкурентних стратегій 
розвитку потребує об'єктивної оцінки конку-
рентоспроможності банку, необхідно вико-
ристовувати узагальнений, комплексний 
показник, який дозволить використати велику 
кількість показників для оцінки конкуренції на 
банківському ринку та в результаті буде спри-
яти прийняттю найбільш оптимального управ-
лінського рішення. Отже, сучасна система 
оцінки конкурентоспроможності комерцій-
ного банку повинна базуватися на інтеграль-
них показниках, які визначаються сукупністю 
окремих індикаторів конкурентоспроможності.

Відповідно до трактування сутності кон-
курентоспроможності комерційного банку як 
інтегральної характеристики його діяльності, 
методика оцінки конкурентоспроможності 
банку передбачає використання інтеграль-
ного індикатора, що може бути представлений 
як композиція системи окремих критеріїв. 

Інтегральний індикатор, на відміну від 
окремих показників, дозволяє одержати 
комплексне уявлення про конкурентоспро-
можність банку. У той же час необхідно від-
мітити, що використання окремих показників 
сприяє виявленню як переважних, так і кри-
тичних позицій банку по окремих напрямках 
його діяльності, тому їх використання теж 
необхідно для формування методів страте-
гічного управління підвищенням конкуренто-
спроможності банку.

Відповідно до результатів порівняльного 
аналізу різних методик оцінки конкурентоспро-
можності банку таких авторів, як А. Захарьян 
[1, с. 16-17], В. Краюшкін [2, с. 304], І. Рикова 
[3, с. 65], а також з урахуванням вимог та обме-
жень щодо можливих до використання показ-
ників у дослідженні були визначені наступні 
групи показників, що характеризують основні 
критерії конкурентоспроможності банків:

– абсолютні показники діяльності банку – 
загальна величина активів, що приносять 
дохід; величина зобов’язань; величина влас-
ного капіталу; кошти юридичних осіб; вели-
чина депозитів домогосподарств; величина 
коштів банків; кредитного портфеля; загаль-
ний розмір простроченої заборгованості за 
позиками; прибутку банку;

– відносні показники ефективності діяль-
ності банку – показник надійності банку; показ-
ник якості активів; показник якості кредитного 
портфелю; рентабельність активів банку; рен-
табельність капіталу банку; рівень достатності 
капіталу банку; коефіцієнт клієнтської бази 
банку;

– показники, що оцінюють позиції банку 
на ринку банківських послуг – питома вага 
позичок банку в загальному обсязі кредитної 
заборгованості в регіоні; доля активів банку 
у ВРП регіону; рівень концентрації; рівень 
доходності операцій банку; показник вартості 
послуг; коефіцієнт відносної капіталомісткості 
банку;

– коефіцієнти ризику – ризик незбалансо-
ваної стійкості банку; коефіцієнт кредитного 
ризику банку; коефіцієнт процентного ризику 
банку.

Вплив цих чотирьох груп показників на 
загальний рівень конкурентоспроможності 
комерційного банку умовно можна предста-
вити у вигляді функції чотирьох груп змінних:

𝐾𝐾 = 𝑓𝑓(�𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1, …𝑛𝑛�, �𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑗𝑗 = 1, …𝑚𝑚�, �𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … 𝑙𝑙�, �𝑅𝑅𝑢𝑢,𝑈𝑈 = 1, … 𝑡𝑡�) 

𝐼𝐼 = ∑ ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

𝑘𝑘𝑗𝑗 = 1 𝑚𝑚�  

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

 

𝐾𝐾 = 𝑓𝑓(�𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1, …𝑛𝑛�, �𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑗𝑗 = 1, …𝑚𝑚�, �𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … 𝑙𝑙�, �𝑅𝑅𝑢𝑢,𝑈𝑈 = 1, … 𝑡𝑡�) 

𝐼𝐼 = ∑ ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

𝑘𝑘𝑗𝑗 = 1 𝑚𝑚�  

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

 

,       (1)
де К – показник інтегральної конкуренто-

спроможності комерційного банку;
Aі – і-й абсолютний показник діяльності 

банку; n – кількість абсолютних показни-
ків; Oj – j-й відносний показник ефективності 
діяльності банку; m – кількість відносних 
показників ефективності діяльності банку; 
Рk – k-й показник, що оцінює позиції банку на 
ринку банківських послуг; k – кількість оди-
ничних показників, що оцінюють позиції банку 
на ринку банківських послуг; Ru – u-й одинич-
ний коефіцієнт ризику; t – кількість показників 
ризику.



619

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Для однозначного порівняння між собою 
кожен з показників xj має бути нормованим 
(уніфікованим), тобто приведеним до інтер-
валу 0≤xj≤1, причому xj=1 відповідає найкра-
щім (оптимальним) значенням цього показ-
ника, а xj=0 – найгіршим (неприпустимим) 
його значенням, де xj – нормоване значення. 
Це значення будемо називати індикатором 
первинного показника xj [5, с. 18].

Після нормалізації значень кожного з 
заданої системи первинних показників 
інтегральний індекс цієї системи обчис-
люється як сума нормалізованих величин 
з певними ваговими коефіцієнтами (одна-
ковими або ні):

𝐾𝐾 = 𝑓𝑓(�𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1, …𝑛𝑛�, �𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑗𝑗 = 1, …𝑚𝑚�, �𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … 𝑙𝑙�, �𝑅𝑅𝑢𝑢,𝑈𝑈 = 1, … 𝑡𝑡�) 

𝐼𝐼 = ∑ ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

𝑘𝑘𝑗𝑗 = 1 𝑚𝑚�  

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

 

,                 (2)
де kj – вагові коефіцієнти, що визначають 

ступінь внеску j-го показника в інтегральний 
індекс i-го періоду, xij – нормалізовані зна-
чення показників xij.

Зазначений інтегральний показник I дорів-
нює «1» тоді, коли всі xij набувають «найкра-
щих», або оптимальних, значень, та «0», якщо 
всі показники «найгірші».

Для спрощення аналізу далі будемо вважати, 
що всі показники мають однакову вагу, тоді 

𝐾𝐾 = 𝑓𝑓(�𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1, …𝑛𝑛�, �𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑗𝑗 = 1, …𝑚𝑚�, �𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … 𝑙𝑙�, �𝑅𝑅𝑢𝑢,𝑈𝑈 = 1, … 𝑡𝑡�) 

𝐼𝐼 = ∑ ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

𝑘𝑘𝑗𝑗 = 1 𝑚𝑚�  

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

 

.                        (3)
При цьому серед усіх значень статистич-

них даних про змінювання в часі заданого 
показника знаходять мінімальне xmin та макси-
мальне xmax значення, а далі виконують нор-
мування за формулою:

𝐾𝐾 = 𝑓𝑓(�𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1, …𝑛𝑛�, �𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑗𝑗 = 1, …𝑚𝑚�, �𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … 𝑙𝑙�, �𝑅𝑅𝑢𝑢,𝑈𝑈 = 1, … 𝑡𝑡�) 

𝐼𝐼 = ∑ ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

𝑘𝑘𝑗𝑗 = 1 𝑚𝑚�  
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𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

 

           (4)

де n – обсяг статистичних даних (довжина 
вибірки), або число точок часового ряду. 

При цьому xi=0 , коли xi = xmin, та xi=1, коли 
xi = xmax.

Зазначимо, що таке нормування можна 
використовувати тоді, якщо збільшення показ-

Таблиця 1
Зведений інтегральний показник конкурентоспроможності  

регіональних банків Одеської області у 2010–2014 роках

Показники Роки
Банки Одеської області

« Півден-
ний»

«Марфін-
банк»

«Місто-
Банк»

«Інвест-
банк» «Фінбанк»

Абсолютні показники 
діяльності банку

2010 0,305 0,157 0,088 0,041 0,064
2011 0,314 0,16 0,099 0,008 0,082
2012 0,32 0,129 0,082 0,008 0,082
2013 0,32 0,078 0,074 0,044 0,078
2014 0,32 0,069 0,086 0,046 0,038

Відносні показники 
ефективності діяльності 

банку

2010 0,125 0,105 0,087 0,201 0,093
2011 0,09 0,081 0,048 0,262 0,088
2012 0,085 0,067 0,169 0,251 0,12
2013 0,131 0,096 0,182 0,196 0,018
2014 0,11 0,104 0,213 0,184 0,046

Показники, що оцінюють 
позиції банку на ринку 

банківських послуг

2010 0,2 0,089 0,026 0 0,024
2011 0,2 0,099 0,031 0 0,036
2012 0,195 0,092 0,037 0 0,049
2013 0,2 0,047 0,018 0 0,033
2014 0,2 0,041 0,035 0 0,019

Коефіцієнти ризику

2010 0,046 0,016 0,056 0,019 0,06
2011 0,074 0,04 0,04 0,04 0,093
2012 0,104 0,093 0,053 0,09 0,04
2013 0,08 0,077 0,016 0,084 0,05
2014 0,104 0,096 0,031 0,082 0,071

Показник інтегральної 
конкурентоспроможності 

банку

2010 0,676 0,367 0,257 0,261 0,241
2011 0,678 0,38 0,218 0,31 0,299
2012 0,704 0,381 0,341 0,349 0,291
2013 0,731 0,298 0,29 0,324 0,179
2014 0,734 0,31 0,365 0,312 0,174

Розраховано автором за даними [5]
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ника сприяє зростанню значення інтеграль-
ного індексу оцінки – такого типу показники 
називають стимуляторами [4, с. 18]. 

Якщо ж збільшення показника призводить 
до зменшення інтегрального показника, тобто 
він належить до показників, які називають дес-
тимуляторами, і тоді нормування проводиться 
за формулою:

𝐾𝐾 = 𝑓𝑓(�𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1, …𝑛𝑛�, �𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑗𝑗 = 1, …𝑚𝑚�, �𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … 𝑙𝑙�, �𝑅𝑅𝑢𝑢,𝑈𝑈 = 1, … 𝑡𝑡�) 

𝐼𝐼 = ∑ ∑ 𝑘𝑘𝑗𝑗 �̅�𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

𝑘𝑘𝑗𝑗 = 1 𝑚𝑚�  

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

�̅�𝑥𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 , 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛,����� 

 

           (5)

При цьому xi=0 , коли xi = xmax, та xi=1, коли 
xi = xmin.

У дослідженні здійснено порівняння кон-
курентоспроможності банків м. Одеси, лока-
лізованих в одному регіоні, тобто функціону-
ючих в однакових умовах, що дозволяє при 
розрахунку інтегрального коефіцієнта не вра-
ховувати фактори зовнішнього середовища. 
Вищевказані показники розраховані за даними 
наступних банків Одеської області: ПАТ «КБ 
Південний», ПАТ «Марфінбанк», ПАТ «Інвест-
банк», ПАТ «Місто-Банк» і ПАТ «Фінбанк» за 
2010 – 2014 роки.

Зведена оцінка складових розрахунку кон-
курентоспроможності комерційних банків м. 
Одеси за запропонованою методикою, а також 
розрахунок інтегрального показника конку-
рентоспроможності представлені в таблиці 1.

З даних наведеної таблиці видно, що інте-
гральний показник конкурентоспроможності 
банку формується з рівно вагових абсолютних 
і відносних показників, а також його позицій 
на ринку з урахуванням ризикованості діяль-
ності. Враховуючи, що значення інтегрального 
показника конкурентоспроможності повинно 
досягати до 1, проведені розрахунки по банках 
м. Одеси свідчать про те, що найкращі пози-

ції по більшості періодів, що аналізуються, у 
ПАТ «Південний»: по абсолютним показни-
кам діяльності банку вони складають 0,32, 
по показникам, що оцінюють позиції банку на 
ринку банківських послуг 0,2, а показник інте-
гральної конкурентоспроможності банку дося-
гає 0,734. Інші банки, що аналізуються, мають 
значно нижчий рівень інтегрального показ-
ника. Найгірше значення досліджуваного 
показника за останні 2 роки у ПАТ «Фінбанк» – 
0,17, яке пов’язане із погіршенням майже усіх 
показників конкурентоспроможності. 

Зазначимо, що за 2010-2014рр. значення 
інтегрального показника конкурентоспромож-
ності банків Одеської області змінювалось в 
залежності від зовнішніх та внутрішніх умов 
функціонування банківської системи України, 
які значно погіршилися протягом 2015 р., про 
що свідчать статистичні дані НБУ.

З урахуванням проведених розрахунків, вва-
жаємо за доцільне для здійснення ранжирування 
використати запропоновану В. Краюшкіним 
[2, с. 306] шкалу обмежень по рівню конкуренто-
спроможності комерційного банку (табл. 2).

За даними, наведеними в таблиці 2, стан 
конкурентоспроможності банку можна відне-
сти до типів від критичної до високої в залеж-
ності від значення розрахованого для даного 
банку інтегрального показника. 

Так, за наведеною шкалою, рівень конку-
рентоспроможності банку «Південний» можна 
вважати за середній, «Фінбанку» – за критич-
ний, що підтвердилось у 2015 р., інші банки 
Одеської області мають низький рівень конку-
рентоспроможності.

Ранжирування регіональних банків на 
засадах приведеної вище шкали наведено в 
таблиці 3.

Таблиця 2
Характеристика конкурентних переваг позицій банку в відповідності  

з інтегральним показником конкурентоспроможності [2, с. 306]
Тип Значення ІПК Характеристика

Критична 0 – 0,3 У банку низькі показники ефективності діяльності, недостатня 
ресурсна база, високий ризик операцій при низькій доходності

Низька 0,3 – 0,6
Банк забезпечує виконання основних нормативних показників 
діяльності, але має обмежену ресурсну базу, що викликає низьку 
питому вагу обсягу банківських послуг на ринку та низьку дивер-
сифікацію клієнтської бази

Середня 0,6 – 0,85
Банк має достатню ресурсну базу і високу диверсифікацію 
клієнтської бази, але при цьому існує низька ефективність роз-
міщення залучених коштів, що обмежує розмір частки банку на 
ринку

Висока 0,85 – 1
У банку висока ефективність діяльності, достатній обсяг ресурс-
ної бази, щоб забезпечити усі потреби клієнтів що дає змогу 
завоювати значний обсяг ринку банківських послуг

ІПК – інтегральний показник конкурентоспроможності
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Таблиця 3
Результати типології регіональних банків 

Одеської області за рівнем  
їхньої конкурентоспроможності

Банк 2010 2011 2012 2013 2014

Банк 
«Південний» С* С* С* С* С*

Марфінбанк Н** Н** Н** Н** Н**
Місто-Банк К*** К*** Н** Н** Н**
Інвестбанк К*** Н** Н** Н** Н**
Фінбанк К*** К*** К*** К*** К***

*Середня; **Низька; ***Критична

Проведений аналіз свідчить про таке: 
регіональні банки мають низький запас кре-
дитних ресурсів для задоволення потреб 
усіх груп можливих клієнтів, тому їм досить 
складно здійснювати конкурентну боротьбу з 
банками першої групи, які здійснюють свою 
діяльність на території Одеської області. 

Саме з цим пов'язане те, що найбільш великі 
банки Одеського регіону не змогли піднятися 
вище за середній рівень конкурентоспромож-
ності.

Висновки та перспективи подальшого 
дослідження. Таким чином, на підставі про-
веденого дослідження можна зробити висно-
вок про низьку конкурентоспроможність 
досліджуваних банків м. Одеси, що, у свою 
чергу, вимагає розробки методів стратегічного 
управління по нарощуванню конкурентних 
позицій банків. Отже, запропонований інте-
гральний показник конкурентоспроможності 
банків є дієвим інструментом комплексного 
аналізу конкурентних позицій банку, тому є 
важливим елементом процесу формування 
конкурентної стратегії. А для посилення кон-
курентоспроможності банків Одещини, на наш 
погляд, необхідно розробляти та впроваджу-
вати інноваційні продукти, які будуть сприяти 
формуванню конкурентних переваг на заса-
дах ефективної інноваційної стратегії.
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У статті розглянуті особливості застосування моделі леверидж-лізингу для вирішення проблеми довго-
строкового фінансування потреб підприємств у капітальних інвестиціях. Відзначена доцільність впроваджен-
ня леверидж-лізингу у практику вітчизняних банків з метою розширення переліку реально діючих фінансових 
продуктів.

Ключові слова: лізинг, леверидж-лізинг, інвестиційна діяльність, фінансування, кредитування.

Татаринов В.В., Гноевой В.Г. ЛЕВЕРИДЖ-ЛИЗИНГ КАК МЕХАНИЗМ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены особенности применения модели леверидж-лизинга для решения проблемы дол-
госрочного финансирования потребностей предприятий в капитальных инвестициях. Отмечена целесообраз-
ность внедрения леверидж-лизинга в практику отечественных банков с целью расширения перечня реально 
действующих финансовых продуктов.

Ключевые слова: лизинг, леверидж-лизинг, инвестиционная деятельность, финансирование, кредитование.

Tatarinov V.V., Gnoyevyi V.G. LEVERAGE-LEASING AS A LONG TERM MECHANISM OF ENTERPRISES 
INVESTMENT NEEDS 

The article presents application features of the leverage leasing’s models in solutions of problems of the long-
term financing of capital investment of enterprises. Feasibility of implementation of the leverage leasing in the 
practice of local banks with a view of the growth of the in place list financial products is identified. 

Keywords: leasing, leverage leasing, investment banking, financing, credit financing.

Постановка проблеми. Недостатність 
фінансових ресурсів у суб'єктів господарю-
вання, дефіцит власних коштів для фінан-
сування капіталовкладень, майже нульовий 
обсяг інвестиційного кредитування, відсут-
ність реальних гарантій повернення кредитів 
чи ліквідної застави для позикодавців обумов-
люють необхідність застосування позичаль-
никами нових схем залучення коштів. Однією 
з таких схем фінансування є використання 
такого виду лізингу як леверидж-лізинг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відчутний внесок у дослідження теоретико-
методологічних аспектів формування та роз-
витку українського ринку фінансових послуг 
здійснили такі вітчизняні фахівці як О.Д. Вов-
чак, Н.М. Внукова, О.В. Дзюблюк, М.І. Диба, 
Т.В. Майорова, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, 

Л.О. Примостка, Н.С. Рязанова, Г.Т. Сенько-
вич, Т.С. Смовженко, Л.Я. Снігір, В.М. Федо-
сов, В.І. Фрідель. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На нашу думку, вітчиз-
няними вченими недостатньо розглянуті мож-
ливості і напрями впровадження успішного 
зарубіжного досвіду використання лізингу, 
вивчення інноваційних видів лізингу та ство-
рення нових способів застосування уже 
відомих форм ведення лізингового бізнесу, 
зокрема, леверидж-лізингу. Розв’язання зазна-
чених питань потребує дослідження організа-
ції процесу леверидж-лізингу та визначення 
можливостей його застосування вітчизняними 
суб’єктами господарювання.

Мета статті полягає у визначенні особли-
востей впровадження у практику вітчизняного 
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підприємництва механізму леверидж-лізингу 
в умовах економіки з незначним обсягом дов-
гострокових фінансових ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зростання масштабів лізингової 
діяльності підвищує інтенсивність розви-
тку підприємництва, що є важливим для всіх 
секторів економіки України. Лізинг, як форма 
фінансування інвестиційних потреб вітчизня-
них підприємств, є найбільш реальною аль-
тернативою традиційному банківському кре-
дитуванню в умовах економічної кризи. 

Леверидж-лізинг є одним з найбільш склад-
них та, водночас, поширених видів лізингу 
в країнах з розвинутим ринком лізинговим 
послуг (частка левериджу в загальних обсягах 
лізингових операцій становить в середньому 
30%).

Леверидж-лізинг має значні перспективи 
свого розвитку в Україні, оскільки дозво-
ляє лізинговим компаніям залучати грошові 
ресурси банківського сектора з метою фінан-
сування реальної економіки. Найбільші вітчиз-
няні лізингові компанії є дочірніми компаніями 
банків, а для таких компаній схеми леверидж-
лізинг є ще більш актуальними. 

Специфічною особливістю леверидж-
лізингу є те, що в угоді беруть участь велика 
кількість сторін, в тому числі: більше одного 
акціонера, включаючи лізингодавця; більше 
одного кредитора; один і більше продавців, 
тобто як мінімум п’ять учасників.

Група співінвесторів проекту з боку лізин-
годавця – акціонери спеціально створеної 
керуючої компанії, яка стає лізингодавцем 
і укладає безпосередньо договір лізингу. Ці 
учасники здійснюють фінансування лише час-
тини коштів, необхідних для покупки об'єкту 
лізингу. Вони використовують тільки обме-
жену суму власних коштів, як правило, 20% від 
початкової вартості майна. Гроші залучаються 
за допомогою випуску акцій і поширення їх 
серед акціонерів. Більша частина необхідних 
для придбання майна коштів, що залишилася 
(80%), залучається іншою групою кредиторів 
угоди, якими, як правило, виступають банки. 
Складається співвідношення, в якому леве-
ридж дорівнює 4 до 1.

В угодах леверидж-лізингу через велику 
кількість учасників задіяні два повірених. 
Один з них здійснює координацію дій і відо-
бражає інтереси банків.

У свою чергу повірений лізингодавець здій-
снює управління спільними діями іншої групи 
учасників, якими можуть бути інші лізингові 
компанії. Це керуюча компанія. Вона діє в 

ролі лізингодавця, укладає договір лізингу, 
договори купівлі-продажу майна, призначе-
ного для передачі в лізинг, кредитний договір, 
може укладати договір страхування. Керуюча 
компанія розподіляє прибуток від лізингового 
проекту між акціонерами. Зазначимо, що в 
реальних умовах лізингова компанія здебіль-
шого самостійно фінансує початковий капітал, 
тобто відсутня потреба в додаткових учасни-
ках власного капіталу. 

Як видно, описана схема має багато спіль-
ного з проектним фінансуванням. Причому, 
як відзначає В.І. Фрідель, леверидж-лізинг 
може бути лише фінансовим лізингом, тобто 
не оперативним. Оскільки при оперативному 
лізингу зазвичай передають майно, яке вже є 
у власності лізингової компанії, лізингодавець 
є відповідальним перед лізингоодержувачем 
щодо предмета лізингу впродовж всього тер-
міну оперативного лізингу, сервісне обслуго-
вування також здійснює лізингодавець. Такі 
критерії не відповідають економічним осно-
вам леверидж-лізингу, тому він відноситься 
до фінансового, де всі умови підпадають під 
потреби левериджу [2].

Отже, лізингодавець, будучи номінальним 
власником лізингового майна, надає тільки 
четверту або п'яту частину від всього капіталу, 
необхідного для його придбання. Сума, що 
залишилася у вигляді кредиту приходить від 
інституційних інвесторів. При цьому, в залеж-
ності від ліквідності майна і кредитоспромож-
ності лізингоодержувача визначається вар-
тість запозичень без регресу.

Використання важеля для фінансування 
складного інвестиційного проекту надає лізин-
годавцю право при незначному участю його 
власних коштів в угоді застосовувати подат-
кові та інші пільги і преференції, які поширю-
ються відповідно до національного законо-
давства на учасників операцій фінансового 
лізингу, наприклад, застосування механізму 
прискореної амортизації. Таким чином, забез-
печуючи тільки частину вартості орендова-
ного обладнання, лізингодавець може запро-
понувати лізингоодержувачу значно нижчі 
ставки за лізингом, ніж при прямих орендних 
відносинах.

Таким чином, найбільш часто використову-
вана модель леверидж-лізингу є комбінацією 
цілого ряду елементів: купівлі-продажу активу 
за рахунок власного капіталу лізингодавця і 
засобів, отриманих в результаті безрегресій-
ного синдикованого кредитування (без права 
звернення стягнення на майно боржника); 
укладення лізингового контракту; поступки 
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дебіторської заборгованості на лізингові пла-
тежі в рахунок погашення заборгованості 
по тілу кредиту та відсотками; зміни особи в 
зобов'язанні і ін.

Зазначимо, що модель леверидж-лізингу 
не слід протиставляти іншим фінансовим про-
дуктам. Вона формує додатковий канал залу-
чення великомасштабних іноземних інвести-
цій, що вкрай важливо для України, як країни, 
в арсеналі якої значно менше, ніж у багатьох 
економічно розвинених країнах, реально 
діючих фінансових продуктів. За допомогою 
леверидж-лізингу можна збільшити лінійку 
інвестиційних фінансових продуктів, що 
сприяє розвитку конкуренції між джерелами 
фінансування та, відповідно, розширення 
можливостей реалізації інвестиційних проек-
тів в найбільш вигідному для учасників еконо-
мічному режимі.

Позначимо основні переваги використання 
моделі леверидж-лізингу для нашої країни.

По-перше, можливість застосування подат-
кових пільг і преференцій при використанні 
моделі леверидж-лізингу (пільги з податку на 
майно і податку на прибуток).

По-друге, мотивацією для застосування 
моделі леверидж-лізингу стає можливість 
досягнення 15-18% економії в залежності від 
конкретики інвестиційних проектів у порівнянні 
з іншими схемами їх фінансування, напри-
клад, кредитом або міжнародними торговель-
ними фінансуванням за участю агентств зі 
страхування фінансових ризиків експортно-
імпортних операцій.

По-третє, наявність можливості вбудову-
вати в інвестиційні проекти, які реалізуються 
за моделлю леверидж-лізингу, найбільш при-
вабливі елементи інших моделей, наприклад, 
факторингу або форфейтингу. Зокрема, ці 
елементи можуть бути корисні для фінансу-
вання поповнення оборотних коштів, необхід-
них для учасників інвестиційного проекту.

По-четверте, використання в якості забез-
печення в угодах леверидж-лізингу самого 
майна, що є предметом лізингу, а не міжна-
родних контрактів на поставку високоліквід-
них продуктів, перш за все, сировинних.

По-п'яте, структурування угоди в найбільш 
привабливому вигляді для кінцевого користу-
вача з точки зору обсягу наданих йому послуг, 
що здійснюється лізингодавцем.

По-шосте, при використанні моделі леве-
ридж-лізингу з урахуванням застосування 
механізму синдикації можна досягти більш 
високого рівня фінансового левериджу для 
кінцевого позичальника – лізингоодержувача 

в порівнянні з іншими схемами фінансування 
інвестиційного проекту.

Як показала практика економічних суб’єктів 
російського лізингового ринку, причинами 
обмеженого застосування операцій леверидж-
лізингу можуть стати наступні: майно, яке 
передається в лізинг за формою левериджу, 
як правило, дороге і для фінансування його 
купівлі необхідне залучення великого обсягу 
коштів; формування акціонерного капіталу 
і емісія акцій також дорогий захід, оскільки 
внесок до статутного капіталу здійснюється 
за рахунок власних коштів підприємств, що 
залишилися після оподаткування прибутку. 
Крім того, необхідно враховувати і витрати, 
пов'язані з реєстрацією і випуском акцій; під-
вищені ризики акціонерів, пов'язані з можли-
вим банкрутством підприємства (вимоги кре-
диторів задовольняються раніше, ніж вимоги 
акціонерів) [1].

Фінансування операцій леверидж-лізингу 
банками схоже, але не повністю, і з синдико-
ваним (консорціумним) кредитуванням, яке, 
як показав зарубіжний досвід, є потужним 
довгим інвестиційним ресурсом і передбачає 
використання певної договірної конструкції 
між банками-учасниками.

Синдиковане кредитування дозволяє пози-
чальникові, яким в моделі леверидж-лізингу 
виступає лізингодавець, і субпозичальнику, 
тобто лізингоодержувачу, залучити кошти 
вітчизняних та зарубіжних кредиторів, спів-
мірні з великомасштабним інвестиційним 
проектом та термінами його реалізації, опти-
мізувати сукупні транзакційні витрати; креди-
торам – здійснити розподіл кредитних ризиків 
між кількома учасниками синдикату, а органі-
затору залучення кредиту – збільшити дохід 
за рахунок комісій, що сплачуються при син-
дикованому кредитуванні.

До тих пір, поки українські банки не будуть 
достатньо активними в інвестиційному креди-
туванні, доцільні їхні спільні проекти із зару-
біжними банками, ресурси яких дешевше. 
У свою чергу, українські банки мають залучати 
в синдикат цікаві проекти. В результаті симбі-
озу агрегована для позичальника ставка може 
виявитися вище, ніж за кордоном, але менше, 
ніж на внутрішньому ринку.

Висновки. Економіка нашої країни гостро 
потребує довгострокових фінансових ресур-
сів, які зараз майже відсутні на кредитному 
ринку. Одним з перспективних варіантів вирі-
шення цієї проблеми є застосування меха-
нізму леверидж-лізингу, який передбачає 
разом із залученням коштів зовнішніх інвес-
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торів використання банківських кредитів для 
реалізації крупних інвестиційних проектів 
вітчизняних підприємств. Як показує досвід 
розвинених країн, державна підтримка такої 
моделі фінансування значно стимулює кре-

дитну активність банківської системи, забез-
печує пріоритетний розвиток інвестиційного 
кредитування порівняно із споживчим та поси-
лює конкурентні позиції української економіки 
у системі світового поділу праці. 
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Автором статті запропоновано шляхи стимулювання ефективного використання фінансового капіталу в ін-
вестиційній діяльності промислових підприємств, реалізація яких можлива при використанні напрямів як пря-
мого, так і опосередкованого державного впливу у контексті покращення системи фінансового забезпечення 
інвестиційної діяльності. Визначено, що основними напрямами інвестиційної політики в Україні мають бути: 
послідовне зниження регуляторного тиску на інвесторів; зростання динаміки інвестування; зниження соціаль-
ного напруження; скорочення фонду виробничого будівництва; залучення іноземних інвестицій та створення 
механізмів управління інвестиційною діяльністю.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, фінансовий капітал, інвестиційна політика, інвести-
ційний фонд.

Турченяк А.В. НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСО-
ВОГО КАПИТАЛА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Автором статьи предложены пути стимулирования эффективного использования финансового капитала 
в инвестиционной деятельности промышленных предприятий, реализация которых возможна при исполь-
зовании направлений как прямого, так и опосредованного государственного влияния в контексте улучшения 
системы финансового обеспечения инвестиционной деятельности. Определено, что основными направле-
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Turcheniak O.V. DIRECTIONS OF THE EFFECTIVE USE AND PROMOTION OF FINANCIAL CAPITAL IN 
INVESTMENT ACTIVITIES

The author proposes ways to promote the effective use of financial capital in the investment activity of industrial 
enterprises, the implementation of which is possible when the directions of both direct and indirect state influence in 
the context of improving the system of financial provision of investment activities. It is defined that the main directions 
of investment policy in Ukraine should be: the progressive reduction of regulatory pressure on investors; the growth 
dynamics of investments; decrease of social tension; the reduced Fund industrial construction; attraction of foreign 
investments and the creation of mechanisms of management of investment activity.

Keywords: investments, investment activity, financial capital, investment policy, investment Fund.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток інвестиційної діяльності є 
для України пріоритетним завданням, вирі-
шення якого вирішальним чином залежить 
від наявності внутрішніх і зовнішніх дже-
рел фінансування інвестиційної діяльності, 
оскільки потребує залучення значних обсягів 
фінансового капіталу. Забезпечення належ-
ного фінансування інвестиційної діяльності 
одне з найголовніших завдань, що потребує 
першочергового вирішення. Характерною 
рисою сьогодення є погіршення фінансового 
стану більшості вітчизняних підприємств, 
зростання кількості збиткових підпри-
ємств, що зумовлено як об’єктивними так і 

суб’єктивними причинами. Дефіцит фінансо-
вих ресурсів і обмежений доступ до кредитних 
коштів призвів значну кількість підприємств 
до банкрутства. Тому важливо охарактери-
зувати стратегії і визначити основні засоби, 
методи, принципи та напрямки державного 
регулювання інвестиційної діяльності в Укра-
їні з метою закладення підвалин економіч-
ного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інвестиційної діяльності, її ресурс-
ного забезпечення, окремі аспекти реалізації 
інвестиційної політики досліджували вітчиз-
няні науковці, такі як: Д. Ванькович, В. Геєць, 
Т. Клименко, М. Крупка, А. Кузнєцова, М. Куль-
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чицький, А. Лучка, Ю. Пасічник, М. Туріянська, 
І. Чуницька, О. Юркевич та ін. Проте недо-
статньо спроб окреслення напрямів стимулю-
вання інвестиційної активності в розрізі фінан-
сового потенціалу забезпечення її здійснення. 

Метою статті є визначення шляхів стиму-
лювання фінансового капіталу в інвестиційній 
діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стратегічне управління форму-
ванням капіталу вимагає здійснення вибору 
об’єктів інвестування, надаючи перевагу 
високоприбутковим активам і проектам, що 
пов’язано з прийняттям рішень в умовах під-
вищеного ризику. Відповідно для управління 
капіталом актуальності набувають завдання, 
традиційні для інвестиційного менеджменту, а 
саме: визначення обсягів ризикового капіталу 
для перерозподілу інвестованого капіталу, 
формування портфеля активів з мінімальним 
рівнем ризику, визначення критеріїв відбору 
об’єктів інвестування. 

У стратегії інвестиційної діяльності важливу 
роль відіграють науково обґрунтоване визна-
чення пріоритетних напрямів інвестування, їх 
відповідність державним інтересам, швидкого 
подолання економічної кризи і досягнення 
стабілізації та зростання народного госпо-
дарства. Разом з цим інвестиційна політика 
має бути спрямована на усунення перешкод 
і запровадження стимулів для інвестування, 
захисту прав інвесторів.

Формування фінансового капіталу в інвес-
тиційній діяльності завдання не з легких та 
має свої особливості. Високий рівень конку-
ренції на світовому ринку інвестицій в умовах 
поширення фінансової глобалізації вимагає 
побудови виваженої та дієвої системи інвес-
тиційних стимулів, для чого необхідно:

– передбачити під час доопрацювання 
Податкового кодексу України податкові інвес-
тиційні стимули, диференційовані залежно 
від типу й обсягів інвестицій, розмірів підпри-
ємств, регіону інвестування, цілі інвестицій, 
інноваційного рівня виробництва, кількості 
новостворених робочих місць;

– запровадити інструментарій оцінки дов-
гострокової ефективності використання отри-
маних пільг, забезпечення цільового харак-
теру їх використання та відповідальності 
отримувачів за порушення умов надання пільг 
тощо [1, с. 112-113].

Наявність значного розпорошеного інвес-
тиційного ресурсу у вигляді особистих заоща-
джень обумовлює потребу посилення інвести-
ційної активності фізичних осіб. Це потребує:

– заохочення розвитку та розширення 
сфери діяльності інститутів спільного інвес-
тування шляхом удосконалення нормативно-
правової бази їхнього функціонування, про-
ведення відповідної інформаційної політики 
щодо поінформованості потенційних інвесто-
рів, поширення ефективних практик, оцінки 
надійності інвестиційних компаній тощо;

– організації випуску державних і муніци-
пальних цінних паперів для продажу насе-
ленню з гарантованим рівнем дохідності, 
надходження від яких спрямовуватимуться 
виключно на фінансування проектів розвитку;

– встановлення податкового кредиту для 
індивідуальних доходів громадян, укладених 
у цінні папери інститутів спільного інвесту-
вання та державні цінні папери. 

Концептуальна схема шляхів стимулю-
вання ефективного використання фінансо-
вого капіталу в інвестиційній діяльності пред-
ставлена в рис. 1.

Пріоритетність завдань технологічної 
модернізації потребує доповнення інвестицій-
ної політики спеціальними заходами для зао-
хочення інноваційної діяльності економічних 
суб’єктів. Для цього необхідно:

– звільнити від оподаткування прибутки 
підприємств, спрямованих на впровадження 
інноваційних технологій у соціально значущих 
сферах (медична допомога, освіта, служби 
екстреної допомоги тощо);

– впровадити механізм податкового та 
митного стимулювання учасників зовнішньо-
економічної діяльності, операції яких скон-
центровані у сегменті торгівлі та супроводу 
високо- та середньо-високотехнологічної про-
мислової продукції, надання наукомістких і 
технологічно-орієнтованих послуг, імпорту 
обладнання, що не має вітчизняних аналогів 
за критеріями технологічності та ефектив-
ності;

– запровадити порядок створення іннова-
ційних асоціацій як засобу концентрації вироб-
ничими підприємствами фінансових ресурсів 
та розподілу ризиків реалізації інноваційних 
проектів;

– запровадити часткове державне гаран-
тування інвестиційних кредитів;

– впровадити механізм надання держав-
них гарантій для малих підприємств, що залу-
чають кредити в комерційних банків для реа-
лізації інноваційних проектів;

– реалізувати програми здешевлення кре-
дитів шляхом субсидування ставки відсотків 
у сільському господарстві та переробній про-
мисловості для малих і середніх підприємств, 
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Рис. 1. Концептуальна схема шляхів стимулювання  
ефективного використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності

Джерело: розроблено автором
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що зіткнулися з проблемою ліквідності вна-
слідок фінансово-економічної кризи та мали 
високий рівень платоспроможності до початку 
кризових явищ При цьому можливим є дифе-
ренціювання розмірів субсидій відповідно до 
терміну кредиту;

– розробити державну систему страху-
вання ризиків інноваційної діяльності, зокрема 
спеціально створеною державною чи дер-
жавно-приватною страховою компанією [2].

Держава спроможна ефективно впливати 
на інвестиційну динаміку як шляхом ство-
рення умов і правил діяльності, так і через 
збільшення обсягів державного інвестування, 
що водночас вимагає посилення його цільової 
спрямованості. Тривалий період країна пере-
буває в стані затяжної політичної та еконо-
мічної кризи. В такій ситуації, на наш погляд, 
найбільш доречними будуть профілактичні 
заходи. 

Для цього необхідно створити спеціалізо-
ваний державний фонд економічного розви-
тку, фонд «Україна») на основі стерилізації 
частини коштів-трансфертів, які надходять у 
країну в результаті переказу грошей україн-
ськими трудовими мігрантами, які працюють 
за кордоном. За рахунок коштів цих фондів 
можна було б профінансувати великі пріори-
тетні проекти національного значення. Гро-
шово-кредитна політика при цьому має бути 
стимулюючою, з певним розширенням пропо-
зиції грошей.

 Він може функціонувати як інвестицій-
ний фонд (як правило, публічний, стандарт-
ний фонд з постійним чи змінним капіталом) 
або/і як суверенний фонд (як, наприклад, 
«Державний пенсійний фонд Норвегії»; Росій-
ський фонд благополуччя; китайський «China 
investment corporation»; канадський «Albertas 
heritage foundation» чи «Publik investment 
Fund»; французький «Strategic infestment 
Fund»; австралійський «Future Fund»; чилій-
ський «Social and Еconomic Stabilization 
Fund», єврейський, мексиканський фонди та 
ін.). У деяких проектах загальнодержавного 
значення Кабінет Міністрів може брати без-
посередню участь, допомагати в емісії цінних 
паперів та облігацій, гарантувати (повністю 
або частково) дохідність вкладів [3].

Розвивати державно-приватне партнер-
ство в підтримці інвестиційної та інноваційної 
діяльності шляхом запровадження механізмів 
пайового фінансування (за участю приватних 
іноземних і українських фінансово-кредитних 
інститутів) великих інвестиційно-інноваційних 
проектів, державного інвестування акціонер-

ного капіталу інвестиційних фондів, що здій-
снюють пріоритетне фінансування розвитку 
інноваційних галузей та проектів, створення 
стимулів для залучення приватного капіталу 
до інвестування в проекти розвитку локальної 
інфраструктури.

Використання інвестиційного потенціалу 
фінансової системи вимагатиме:

– розробки механізмів стимулювання 
збільшення кредитування реального сектору 
економіки, зокрема шляхом гарантування 
доступу національного товаровиробника до 
кредитних ресурсів для завершення програм 
модернізації виробництва або розрахунків із 
кредиторами (для цього можуть виділятися 
довгострокові державні кредити підприєм-
ствам пріоритетних галузей промисловості, 
здійснюватися пріоритетне рефінансування 
банківської системи під програми кредиту-
вання реального сектору економіки); 

– державного сприяння пролонгації борго-
вих зобов’язань і реструктуризації боргу для 
українських підприємств з високим рівнем 
надійності; 

– впровадження заходів щодо стимулю-
вання кредитування інвестиційних планів 
корпоративного сектору української еконо-
міки шляхом компенсації відсотків за серед-
ньо- і довгостроковими кредитами, залу-
ченими з комерційних банків, зменшення 
ставки резервування під видачу подібних 
кредитів, розширення кредитної підтримки 
інвестиційної діяльності галузей промисло-
вості за рахунок фінансових ресурсів дер-
жавних банків, створення спеціалізованого 
банку з метою інвестиційного кредитування 
наукоємних галузей [4]. 

Відтак на сучасному етапі національна еко-
номіка потребує концентрації інвестиційних 
ресурсів на стратегічно важливих напрямках, 
що вимагає переходу до цілеспрямованої 
інвестиційної політики, що сприяла б зміц-
ненню процесів генерування інвестиційних 
ресурсів в Україні, впорядкуванню їх вико-
ристання, збільшенню частки інвестиційного 
спрямування доходів.

Доцільно розробити «інвестиційний пас-
порт» окремого економічного суб’єкта за 
наступним алгоритмом 

1. Загальна характеристика виробництва: 
характер технології; наявність сучасного 
устаткування, у тому числі іноземного; еко-
логічна шкідливість виробництва; складське 
господарство; наявність власного транспорту; 
географічне розміщення; наближеність до 
транспортних комунікацій.
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2. Характеристика технічної бази: техноло-
гії; вартість основних фондів; коефіцієнт зно-
шення.

3. Номенклатура продукції, що випуска-
ється: обсяг виробництва; експорт; імпорт 
сировини та матеріалів; зв'язки з іншими під-
приємствами; постачальники та споживачі; 
оцінювання стабільності збуту (попиту).

4. Виробнича потужність, можливість наро-
щування виробництва.

5. Місце підприємства в галузі, на ринку; 
рівень його монопольності.

6. Характеристика дирекції; схеми управ-
ління; чисельність персоналу, його структура, 
заробітна плата.

7. Статутний фонд; власники підприєм-
ства; номінальна і ринкова ціна акції, розподіл 
пакета акцій.

8. Структура витрат на виробництво, у 
тому числі за основними видами продукції, їх 
рентабельність.

9. Обсяг прибутку та його використання за 
звітний період.

10. Фінанси підприємства (склад дебітор-
ської та кредиторської заборгованості;її ана-
ліз за часом виникнення та характеристикою 
боржників; показники фінансової стабільності 
та ліквідності; аналіз платоспроможності; оці-
нювання прибутковості).

11. Загальний висновок. 
Інвестиційна діяльність як у державі, так 

і в її регіонах є одним з основних напрямків 
розширення та відтворення основних фондів і 
виробничих потужностей господарства на базі 
науково-технічного прогресу, що уможливлює 
регулювання розвитку економіки, істотне під-
вищення її ефективності, а також на цій основі 
вирішення соціальних проблем (будівництво 
житла, об’єктів соціально-побутового призна-
чення, комунального господарства тощо).

Однією з проблем в інвестиційній сфері 
України та її регіонів є недостатність фінан-
сових ресурсів і незначні можливості їх залу-
чення. Так, за рахунок державного та місцевих 
бюджетів за дев’ять місяців 2014 р. освоєно 
лише 8,7 % інвестицій в основний капітал. 
Головним же джерелом фінансування інвес-
тицій в основний капітал, як і раніше, залиша-
ються власні кошти підприємств та організацій 
(за їхній рахунок освоєно 59,0 % капітало-
вкладень). Через нерідко непродуману фінан-
сову політику в регіонах практично втрачено 
кошти приватних та інституційних інвесторів: 
ні домогосподарства, ні вітчизняні, ні іноземні 
інвестори – юридичні особи не поспішають 
вкладати свої кошти в реальну економіку

Для інвестицій потрібна система генерації 
«довгих» грошей: інвестиційні фонди, стра-
хування, пенсійні фонди. На жаль, в Україні 
розвиток цих інститутів фінансового посеред-
ництва відбувається не зовсім правильно. 
Наприклад, понад 50% активів українських 
недержавних пенсійних фондів (НПФ) розмі-
щено як депозити комерційних банків, через 
це Фонд перетворює «довгі» гроші знову в 
«короткі». Таку ситуацію потрібно випра-
вити. Наприклад, депозити НПФ у банках 
мають бути суворо обмеженими (не більше 
10% активів) і вкладатися лише з урахуван-
ням вимог диверсифікації активів фінансових 
посередників. 

Упровадження ринкових реформ потребує 
значної фінансової підтримки з боку держави, 
але її внутрішні джерела дуже обмежені і вико-
ристовуються переважно для підтримки жит-
тєво важливих сфер економіки, тому велика 
увага приділяється пошуку додаткових дже-
рел фінансування, розвитку народного госпо-
дарства, серед яких велике значення відігра-
ють іноземні інвестиції.

Політика управління формуванням та вико-
ристанням капіталу в процесі фінансового 
інвестування являє собою складову загальної 
політики використання капіталу в інвестицій-
ному процесі з метою забезпечення відбору 
найбільш ефективних фінансових інструмен-
тів вкладення капіталу [5].

Активізація інвестиційної політики Кабінету 
Міністрів не передбачає обов’язкового збіль-
шення бюджетного фінансування інвести-
цій, прямого стимулювання пропозиції з боку 
уряду. Це, передусім, регулювання інвестицій-
них потоків, перехід від політики переважного 
стимулювання попиту до політики стимулю-
вання пропозиції, координація інвестицій.

Можна виділити наступні етапи форму-
вання політики управління використанням 
капіталу в процесі фінансового інвестування: 

По-перше, аналіз стану фінансового інвес-
тування за попередні періоди. На цьому етапі 
аналізуються послідовно: а) обсяг інвесту-
вання капіталу в фінансові активи, темпи 
його динаміки за останні роки та питома вага 
фінансових інвестицій в активах підприємства 
б) склад конкретних фінансових інструментів, 
їх обсяг та динаміка в) рівень доходності окре-
мих фінансових інструментів та фінансових 
інвестицій в сукупності. 

Другим етапом є визначення обсягів та 
форм фінансового інвестування на майбутні 
періоди. На цьому етапі визначають страте-
гічні цілі фінансового інвестування (поточна 
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прибутковість, стратегічні напрями диверси-
фікації, тощо) відповідно до наявності тим-
часово вільних коштів та ймовірних оцінок 
майбутньої доходності та ризиків фінансових 
інструментів

На третьому етапі відбувається формування 
портфелю фінансових інвестицій. Портфель 
фінансових інвестицій повинен бути оцінений 
за такими критеріями: відповідність цільо-
вого призначення і типу портфеля фінансових 
інвестицій стратегічним цілям підприємства, 
диверсифікація фінансових інструментів порт-
феля інвестицій як засіб зменшення ризику. 

Основними напрямами інвестиційної полі-
тики в Україні мають бути:

– послідовне зниження регуляторного 
тиску на інвесторів і відсутність диверсифіко-
ваних джерел інвестицій, нерівномірність їх 
розподілу між регіонами;

– зростання динаміки інвестування не 
лише в галузі зі швидким обігом капіталу, а й 
у високотехнологічні або стратегічно важливі 
для держави сфери;

– зниження соціального напруження, 
досягнення остаточного підходу у виділенні 
коштів на потреби соціальної сфери;

– скорочення фонду виробничого будів-
ництва за рахунок державних коштів і форму-
вання надійних інвестиційних джерел, переду-
сім з власних коштів підприємств;

– залучення іноземних інвестицій, отри-
мання іноземних кредитів, створення спільних 
підприємств з іноземним капіталом за такими 
напрямами, як розвиток переробної промис-
ловості, агропромислового комплексу;

– створення ефективних форм і механіз-
мів управління інвестиційною діяльністю.

Висновки. Основними інструментами гро-
шово-кредитної політики щодо регулювання 
інвестиційної діяльності є: 

– встановлення нормативів обов’язкових 
резервів, які зобов’язані створювати банки 
для покриття ризиків, тим самим сприяючи 
активному використанню коштів для кредиту-
вання та інвестування; 

– операції на відкритому ринку з держав-
ними цінними паперами; 

– політика облікової ставки НБУ, за якою 
він продає кредитні ресурси банкам, збільшу-
ючи або зменшуючи обсяги кредитних джерел 
для фінансування інвестицій 

Одним із напрямів підвищення ефектив-
ності державної інвестиційної політики є 
наступні дії:

1. Створити інвестиційний фонд (фонди) 
для мобілізації заощаджень громадян (про-
живаючих як в Україні, так і за кордоном), 
господарюючих суб’єктів, фінансових та нефі-
нансових корпорацій, коштів недержавних 
пенсійних фондів та страхових компаній, час-
тини грошових переказів трудових мігрантів, 
зарубіжних інвесторів. Як варіант можна роз-
глядати створення інвестиційного банку. За 
першою ж вимогою учасників цих фондів акції 
та облігації підлягають зворотному викупу без 
будь-яких обмежень. Водночас держава може 
гарантувати отримання мінімальних виплат 
(доходів, дивідендів) інвесторам. Держава 
також може як безпосередній інвестор брати 
участь у деяких проектах. Принцип роботи 
інвестиційного фонду – «пай у обмін на інвес-
тиції» – створить суттєве конкурентне середо-
вище в системі фінансування посередництва, 
знизить ставки на кредити банків.

2. Поширити практику випуску первинних 
публічних облігацій реалізувати які можна 
через інвестиційний фонд 

3. Широко застосовувати інструмента-
рій – партнерство держави з приватними 
суб’єктами економіки 
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Структура та складові елементи системи  
фінансово-економічної безпеки банківських установ

Шпильовий Б.В.
викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту

Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

Автором розкрито сутність фінансово-економічної безпеки комерційних банків, досліджено сучасні під-
ходи до трактування поняття «система фінансово-економічної безпеки банківських установ», вивчено осно-
вні складові системи фінансово-економічної безпеки банківської установи, систематизовано типові спосо-
би, інструменти та категорії осіб, які здійснюють злочини у банківській сфері, розглянуто основні принципи, 
на яких ґрунтується побудова системи фінансово-економічної безпеки банківської установи, запропоновано 
обов’язкові елементи, які повинна включати в себе система фінансово-економічної безпеки банківської уста-
нови, а саме: об’єкти та суб’єкти фінансово-економічної безпеки банку, підсистеми фінансово-економічної 
безпеки, принципи, механізм управління економічною безпекою банку.

Ключові слова: банківська установа, система економічної безпеки, структура системи економічної без-
пеки, складові системи економічної безпеки, елементи системи економічної безпеки.

Шпилевой Б.В. СТРУКТУРА И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Автором раскрыта сущность финансово-экономической безопасности коммерческих банков, исследованы 
современные подходы к трактовке понятия «система финансово-экономической безопасности банковских уч-
реждений», изучены основные составляющие системы финансово-экономической безопасности банковского 
учреждения, систематизированы типичные способы, инструменты и категории лиц, которые совершают пре-
ступления в банковской сфере, рассмотрены основные принципы, на которых основывается построение систе-
мы финансово-экономической безопасности банковского учреждения, предложены обязательные элементы, 
которые должна включать в себя система финансово-экономической безопасности банковского учреждения, а 
именно: объекты и субъекты финансово-экономической безопасности банка, подсистемы финансово-экономи-
ческой безопасности, принципы, механизм управления экономической безопасностью банка.

Ключевые слова: банковское учреждение, система экономической безопасности, структура 
экономической безопасности, составляющие системы экономической безопасности, элементы системы 
экономической безопасности.

Shpylovyi B.V. THE STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC 
SECURITY OF BANKING INSTITUTIONS

The author reveals the essence of financial and economic security of commercial banks, investigated modern 
approaches to the interpretation of the concept "system of economic and financial security of banking institutions", 
the basic components of the system of financial and economic safety of a banking institution, the typical systematic 
methods, tools and categories of persons who commit crimes in the banking sector, the basic principles on which is 
based the construction of a system of financial and economic security of the banking agencies proposed mandatory 
elements, which should include a system of financial-economic security of the banking institution, namely: objects 
and subjects of financial and economic security of the Bank, the financial subsystems of economic security, the 
principles, the mechanism of management of economic safety of Bank.

Keywords: banking institution, the system of economic security, the structure of the economic security 
components of the system of economic security components of the system of economic security.

Постановка проблеми. Необхідність 
постійного дотримання економічної безпеки 
обумовлена наявним для кожного суб'єкта 
господарювання завданням забезпечення 
стабільності функціонування та досягнення 
поставлених цілей. Останнім часом фінансово-
економічна безпека викликає все більшу заці-
кавленість при реалізації принципово нових 
підходів до управління. При розгляді фінан-
сово-економічної безпеки будь-якої економіч-

ної системи будь-якого рівня необхідно вихо-
дити з її здатності протистояти небезпекам і 
загрозам для досягнення поставлених цілей. 
А це неможливо без формування відповідної 
системи фінансово-економічної безпеки.

Слід зазначити, що в умовах глобалізації 
фінансово-економічна безпека банківських 
установ стає не лише національною, а й між-
народною проблемою. Для надання допо-
моги у боротьбі з економічною злочинністю 
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керівники служб безпеки, що представляють 
найбільші світові банки і банківські групи, 
об’єднали зусилля під егідою Міжнародної 
асоціації з питань безпеки в банківській справі, 
завдання якої – сприяти обміну інформацією 
між її членами і надання взаємної допомоги 
в запобіганні діям, спрямованим проти банків.

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Розробці теоретичних і організаційно-
методичних підходів до забезпечення без-
пеки банківських установ присвячені наукові 
праці таких Барановський О.І., Зубок М.І., 
Побережний С.М., Пластун О.Л., Болгар Т.М., 
Белоусова І.А., Кириченко О.А., Мелесик С.В., 
Іволга А.Б., Онищенко В.О., Онищенко С.В., 
Мирошниченко В.В. та інші. При цьому Бара-
новський О.І., Зубок М.І., Побережний С.М., 
Пластун О.Л. та Болгар Т.М. більшу увагу при-
діляють саме фінансовій безпеці банківських 
установ вважаючи її основою безпеки банків. 
Проте недостатньо вивченими залишаються 
питання формування саме системи економіч-
ної безпеки банківських установ.

Мета статті полягає у вивченні підходів до 
трактування поняття «система економічної 
безпеки банківських установ» та її структури.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Безпека банків входить до фінансо-
вої безпеки країни як особлива частина. Бан-
ківська система є найважливішою складовою 
фінансово-кредитної сфери будь-якої дер-
жави. І саме тому рівень фінансової безпеки 
держави визначає стан банківського сектору.

Фінансові посередники є каталізаторами 
глобалізації завдяки новітнім сучасним інфор-
маційним технологіям. Інтеграція банківської 
системи України у світовий фінансовий про-
стір містить погрози фінансовій стійкості 
банків, які посилюються під дією економічної 
кризи але, разом с тим, відкриває і нові мож-
ливості для розвитку вітчизняного фінансо-
вого сектора.

Забезпечення безпеки банківських уста-
нов є складною та багатогранною пробле-
мою. Фінансово-економічна безпека банків-
ської системи розглядається в двох аспектах. 
По-перше, з позиції фінансових наслідків 
діяльності комерційних банків для економіч-
ної безпеки країни в цілому та окремих клі-
єнтів і контрагентів. По-друге, з позиції недо-
пущення та відвернення явних і потенційних 
загроз фінансовому стану банківської системи 
країни на рівні як центрального банку,так і 
комерційних банків.

Проблематика банківської безпеки, що 
постійно зростає, відображає той факт, що 

сучасна кредитно-фінансова система зазнає 
суттєвих якісних зрушень, які відбуваються на 
фоні все ще не вирішених проблем її функці-
онування . 

Головною метою забезпечення функці-
онування системи фінансово-економічної 
безпеки банківських установ можна вва-
жати досягнення максимальної стабільності 
його функціонування та створення умов для 
подальшого фінансово-економічного розвитку 
шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх 
загроз.

В свою чергу забезпечення фінансово-еко-
номічної безпеки їх діяльності потребує ство-
рення власної системи фінансово-економіч-
ної безпеки.

Науковці, які досліджують фінансову без-
пеку, вказують на те, що дана проблема має 
два аспекти. З одного боку, необхідно працю-
вати над забезпеченням фінансової безпеки 
банківської системи в цілому, а з іншого – 
потрібно також досліджувати питання забез-
печення фінансової безпеки окремої банків-
ської установи.

При розкритті сутності фінансово-еконо-
мічної безпеки комерційних банків, на нашу 
думку, необхідно врахувати, що вона повинна 
бути представлена як динамічна характерис-
тика єдиної, цілісної системи [1].

Система фінансово-економічної безпеки 
банку за С.М. Яременко представляє собою 
комбінацію елементів (безпеку матеріальних 
ресурсів, фінансову безпеку, інформаційну 
безпеку та кадрову безпеку), пов’язаних між 
собою різносторонніми зв’язками, що спря-
мовані на захист від загроз та протидію ним 
по найбільш важливих напрямках діяль-
ності банку. В.В. Сухонос погоджується, що 
створення системи фінансово-економічної 
безпеки повинно забезпечити захищеність 
банку, зокрема його коштів та майна, інфор-
мації, різних сфер банківської діяльності від 
небезпек,загроз та форс-мажорних обставин 
[2]. Таким чином, С.М. Яременко націлює 
систему економічної безпеки банку на захист 
банківської діяльності, тобто на різні види бан-
ківських операцій, у той час як В.В. Сухонос 
основним об’єктом захисту у своєму підході 
визначає активи банків у різних їх формах.

У свою чергу С.І. Мельник вважає, що сис-
тема фінансово-економічної безпеки банку – 
це сукупність об’єктів, суб’єктів і механізму 
реалізації безпеки, об’єднаних спільною 
метою та завданнями щодо протидії загрозам, 
і які забезпечують безпеку банку і досягнення 
ним цілей бізнесу, а також укріплення позицій 
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на ринку банківських послуг [3]. Таке визна-
чення, на нашу думку, краще дає пояснення 
сутності саме поняття системи, віддаляючи 
характеристику економічної безпеки на дру-
гий план.

Таким чином, визначивши сутності фінан-
сово-економічної безпеки банку та системи 
економічної безпеки банківської організації, 
необхідно виділити суб’єкти та об’єкти, що 
беруть участь в процесі управління фінан-
сово-економічною безпекою банку [4]. Зага-
лом, під об’єктом розуміється предмет, на який 
направлено діяльність. Для банку, об’єктом 
фінансово-економічної безпеки є персонал, 
фінансові кошти, технології та інформаційні 
ресурси, тощо, тобто увесь перелік його кор-
поративних ресурсів.

Зокрема, на різних етапах управлін-
ського процесу об’єктами фінансово-еконо-
мічної безпеки можуть бути: капітал банку, 
зобов’язання, портфелі кредитів, цінних папе-
рів, окремі банківські операції, продукти чи 
напрями діяльності, фінансові потоки клієнтів, 
ризики, тощо [5]. Суб’єктами, що здійснюють 
управління фінансово-економічною безпекою 
комерційного банку є: працівники, менеджери, 
співробітники служби безпеки (підрозділу еко-
номічної безпеки чи відділу, що виконує функ-
ції захисту установи від різного роду небезпек 
та загроз); власники та/або акціонери банку і 
інші зацікавлені у результатах його діяльності 
особи. Зовнішніми суб’єктами, що чинять 
вплив на рівень фінансово-економічної без-
пеки банківської організації, є саморегулюючі 
організації, державні органи влади, Націо-
нальний банк України як регулятор банківської 
діяльності, органи нагляду та контролю.

Центральне місце у системі економічної 
безпеки банку належить її фінансовій складо-
вій, яка виражає мету та узагальнює резуль-
тати його діяльності. Це пояснюється тим, що 
рівень фінансової безпеки будь-якого банку 
визначає його можливості забезпечувати інші 
складові його економічної безпеки. І навпаки, 
зміни в будь-якій сфері банку в кінцевому 
результаті відображаються у його фінансовій 
безпеці. 

Для комплексного уявлення будови сучас-
ної системи фінансово-економічної безпеки 
банківської установи, необхідно визначити її 
елементи та встановити зв’язки між ними. 

І.О. Губарєва пропонує досліджувати 
структуру фінансово-економічної безпеки 
банку не у розрізі її функціональних складо-
вих, а у поєднанні трьох складових оцінки її 
рівня: підсистеми економічної незалежності, 

підсистеми стійкості і стабільності банківської 
діяльності та підсистеми оцінки здатності до 
саморозвитку і прогресу [6]. В.В. Сухонос, на 
відміну від решти вчених, відокремлює еконо-
мічну безпеку банку від фінансової, інформа-
ційної, кадрової та інших видів безпеки уста-
нови [2].

Вважаємо, що система фінансово-еконо-
мічної безпеки комерційного банку повинна 
бути представлена як сукупність підсистем, 
пов’язаних із кредитними, валютними, розра-
хунковими, інвестиційними операціями, а також 
операціями, пов’язаними зі збором, обробкою, 
зберіганням, використанням та попереджен-
ням псування, підробки та викрадення інфор-
мації як із застосуванням техніко-технологіч-
них ресурсів, так і без них. Особливої уваги 
заслуговує забезпечення безпеки операцій, що 
проводяться банками з платіжними докумен-
тами та формування системи захисту банку та 
результатів його господарської діяльності від 
шахрайських та злочинних дій з боку сторонніх 
осіб та співробітників банку.

Найбільш поширені нині на практиці спо-
соби, інструменти та категорії осіб, що здій-
снюють злочини у банківській сфері:

Розрахункові операції – підробка докумен-
тів; внесення шахрайських змін у документи; 
розкрадання документів; неправомірне про-
никнення в комп’ютерну систему банку та 
в електронні системи банківських рахунків 
(розрахунково-платіжні банківські документи 
(чеки, векселі, тратти); пластикові картки; 
комп’ютерні віруси; помилкові комп’ютерні 
команди – може бути здійснено як співробіт-
никами банку так і особами, які не є співробіт-
никами банку.

Депозитні операції – неправомірне про-
никнення в комп’ютерну систему банку та 
підробка документів (депозитні сертифікати, 
комп’ютерні віруси, помилкові комп’ютерні 
команди) – може бути здійснено в основному 
співробітниками банку.

Кредитні операції – незаконне одержання 
кредиту, невиплата відсотків за кредитом, 
навмисне неповернення кредиту (надання 
позичальником підроблених документів про 
кредитоспроможність або документів, що 
містять недостовірні дані; фальсифікація 
надання застави під кредит; навмисне бан-
крутство) – може бути здійснено особами які 
не є співробітниками банку або співробітни-
ками банку у змові з третіми особами.

Пріоритетну роль у системі фінансово-
економічної безпеки банку відіграє кредитна 
безпека або безпека кредитних операцій. 
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М.І. Зубок зазначає, що у всій сукупності бан-
ківських операцій чи не найголовніше місце 
посідають кредитні операції, оскільки понад 
70% своїх доходів банки отримують саме від 
них. Разом з тим, якраз на тлі кредитної діяль-
ності банки несуть особливо великі збитки, а в 
деяких випадках кредитна діяльність банків і 
зовсім стає фатальною для них [13].

Таким чином, не виникає жодного сумніву 
у тому, що безпеку кредитних операцій необ-
хідно виокремити у самостійну підсистему 
економічної безпеки банку. Н.А. Мостовенко 
вважає, що системою управління безпекою 
кредитних операцій банків має бути охоплена 
також і безпека його клієнтів, як спожива-
чів кредитних банківських послуг. Науковець 
зазначає, що більшість дослідників розгля-
дають безпеку кредитних операції лише як 
захищеність інтересів банківської установи, і 
пропонують окремі заходи захисту кредитної 
діяльності банків, хоча управління безпекою 
кредитних операцій банку має включати комп-
лекс заходів із відстеження джерел загроз 
кредитних операцій усіх суб’єктів кредитних 
відносин (учасників кредитної угоди) та запо-
бігання їх негативного впливу [8].

Нині не існує визначення безпеки валют-
них операцій банку, але під валютною без-
пекою комерційних банків на разі розуміють 
оптимальне співвідношення вимог (заявок) і 
зобов’язань комерційного банку в іноземній 
валюті (між величиною зобов’язань за про-
даною валютою і обсягом вимог, між обся-
гом вимог за купленою валютою і обсягом 
зобов’язань).

Забезпечення безпеки проведення касо-
вих операцій здійснюється двома способами: 
особливим обладнанням приміщень банків, 
де проводяться такі операції, і робочих місць 
працівників, які виконують такі операції, а 
також особливою поведінкою працівників під 
час проведення ними касової роботи. Заходи 
безпеки банків під час інвестиційних опера-
цій насамперед спрямовуються на перевірку 
достовірності договорів і відповідності стану 
емітентів пред’явленим умовам. Проте, чітких 
наукових визначень понять «безпека інвес-
тиційних операцій», «безпека касових опера-
цій», «безпека валютних операцій» у ході ана-
лізу наукових праць, присвячених проблемам 
економічної та фінансової безпеки комер-
ційних банків нами знайдено не було, тому 
у виявленні їх економічної сутності, у першу 
чергу полягає перспектива подальших дослі-
джень у царині побудови сучасної системи 
економічної безпеки комерційного банку.

Однією із домінантних складових фінан-
сово-економічної безпеки банку, що має вплив 
процеси здійснення усіх без винятку банків-
ських операцій, більшість сучасних науков-
ців називають інформаційну безпеку. Чітке та 
лаконічне визначення, на нашу думку, дають 
інформаційній безпеці банку М.П. Стрельбиць-
кий та В.К. Гіжевський, характеризуючи її як 
формування інформаційних ресурсів банку та 
організацію гарантованого їх захисту [9, c. 45].

Сучасні підходи до формування системи 
фінансово-економічної безпеки банківських 
установ включають і принципи побудови 
механізму забезпечення банківської безпеки у 
економічному її прояві. Як зазначає С.І. Мель-
ник, система фінансово-економічної безпеки 
банку повинна ґрунтуватись на принципах 
системності, своєчасності, правомірності, без-
перервності, економності, плановості, взаємо-
дії, компетентності, поєднання гласності та 
конфіденційності [3]. Такі ж принципи науковці 
покладають у в основу економічної безпеки 
решти підприємницьких структур [10].

Схожий перелік принципів побудови сис-
теми фінансово-економічної безпеки наво-
дить В.В. Сухонос, а саме: 

1. Пріоритет заходів запобігання (своє-
часність) – раннє виявлення загроз та запо-
бігання їх шкідливому впливу.

2. Безперервність – постійна дія системи.
3. Законність – робота повинна здійснюва-

тися на основі діючого законодавства.
4. Плановість – діяльність по забезпеченню 

безпеки організовується на основі єдиного 
задуму, викладеного в комплексній програмі 
та конкретних планах по окремих напрямках 
безпеки.

5. Оптимальність – досягнення макси-
мальної функціональної ефективності (від-
дачі) фінансової системи економічної безпеки 
за більш-менш фіксованих витрат виділених 
для неї ресурсів.

6. Взаємодія – погодженість в діяльності 
всіх учасників системи, включаючи тісні ділові 
контакти й узгодження дій із зовнішніми орга-
нізаціями, які забезпечують безпеку підпри-
ємств. 

7. Поєднання гласності та конфіденцій-
ності – з одного боку система основних захо-
дів безпеки повинна бути відома всім праців-
никам підприємства, а з другого – цілий ряд 
способів, сил, засобів, методів забезпечення 
безпеки повинні бути законспіровані та відомі 
дуже вузькому колу фахівців. 

8. Компетентність – професіоналізм всіх 
учасників системи.
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Зазначені принципи, як стверджує дослід-
ник, є концептуальними ідеями, основополож-
ними засадами, на яких має будуватися сис-
тема фінансово-економічної безпеки банку та 
її нормативно-правове забезпечення [2]. О.М. 
Штаєр, зважаючи на розбіжність у поглядах 
науковців на перелік принципів формування 
системи фінансово-економічної безпеки, про-
понує розбити всіх їх на три рівні:

– рівень формування – законність, само-
стійність і відповідальність, компетентність, 
координація і взаємодія, конфіденційність, 
комплексність, ешелонування, принципи рівно-
значності, превентивних і реактивних заходів;

– рівень функціонування – економічна 
доцільність, безперервність, цілеспрямова-
ність, диференційованість, об’єктивність, між-
дисциплінарний підхід, контроль;

– рівень саморозвитку – адаптація, інте-
грованість, постійний розвиток, моделювання 
сценаріїв, варіантність, рефлексія [11].

Таким чином, механізмом фінансово-еко-
номічної безпеки банку є послідовність етапів 
і комплекс способів взаємодії між об’єктами та 
суб’єктами економічної безпеки задля досяг-
нення організацією економічно безпечного 
стану та підтримання його на належному рівні 
у перспективі, що будується та діє на основі 
чітко визначено переліку принципів.

Системність фінансово-економічної без-
пеки банку має забезпечуватися через певну 
впорядкованість заходів безпеки, формування 
відповідного алгоритму їх застосування, базу-
ватися на єдиних технологіях забезпечення 
безпеки та централізованому управлінні 
ними. У свою чергу, комплексний підхід в еко-
номічній безпеці банку реалізується через 
застосування заходів фінансового-правового, 
інформаційного, соціально-психологічного, 
технічного та іншого характеру, а також вико-
ристанням можливостей усіх структур банку 
[12, с. 258-259].

С.І. Мельник вважає метою створення та 
функціонування системи фінансово-еконо-
мічної безпеки банку своєчасне виявлення і 
протидію внутрішнім і зовнішнім небезпекам 
та загрозам, забезпечення захисту банку і 
досягнення ним поставлених цілей бізнесу. 
Для реалізації поставленої мети дослідниця 
пропонує розв’язати цілий комплекс завдань, 
найважливішими з яких є: попередження та 
своєчасне виявлення потенційних та реаль-
них загроз банку, вжиття заходів щодо їх ней-
тралізації; пошук способів та засобів, необ-
хідних для забезпечення економічної безпеки 
банку; організація взаємодії з правоохорон-

ними і контролюючими органами з метою 
передбачення і припинення правопорушень, 
які спрямовані проти інтересів банку; ство-
рення власної служби безпеки банку.

Система фінансово-економічної безпеки 
банку повинна виконувати чітко визначені 
функції,основними з яких є:прогнозування, 
виявлення та запобігання різного роду небез-
пек і загроз; забезпечення захищеності діяль-
ності банку і його персоналу, збереження його 
майна, створення сприятливого конкурент-
ного середовища, ліквідація наслідків нанесе-
них збитків, тощо [3, с. 150].

Після проведення низки превентивних або 
антикризових заходів необхідно оцінити їх 
ефективність. Критерієм у даному випадку 
буде збільшення рівня фінансової безпеки.

На нашу думку, система фінансово-еконо-
мічної безпеки банківської установи повинна 
включати в себе такі обов’язкові елементи: 
об’єкти та суб’єкти економічної безпеки банку, 
підсистеми економічної безпеки, принципи, 
на яких повинна будуватись система фінан-
сово-економічної безпеки, механізм управ-
ління фінансово-економічною безпекою 
банку, тощо. Під час побудови сучасної сис-
теми фінансово-економічної безпеки банку 
необхідно враховувати фактори, що можуть 
чинити деструктивний вплив на рівень фінан-
сово-економічної безпеки, який ця система 
здатна забезпечити організації, та вектори 
державного впливу на систему фінансово-
економічної безпеки банківської установи. 
Оскільки нами було доведено, що фінан-
сово-економічна безпека окремого банку має 
вплив на безпеку банківської системи кра-
їни та на національну безпеку, актуальною 
науковою задачею вважаємо дослідження 
особливостей державного регулювання 
фінансово-економічної безпеки банківських 
установ як пріоритетного напрямку підтримки 
її на належному рівні шляхом встановлення 
обов’язкових нормативів діяльності банків 
та контролю їх стану з метою недопущення 
збоїв у їх нормальному функціонуванні та 
забезпеченні їх господарської стабільності, 
що і є основою фінансово-економічної без-
пеки банківської установи.

Висновки. Результати проведеного у статті 
дослідження дозволили зробити наступні 
висновки:

1. Досліджено сучасні підходи до тракту-
вання поняття «система економічної безпеки 
банківських установ».

2. Вивчено основні складові системи еко-
номічної безпеки банківської установи.
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3. Систематизовано типові способи, 
інструменти та категорії осіб, які здійснюють 
злочини у банківській сфері.

4. Розглянуто основні принципи, на яких 
ґрунтується побудова системи економічної 
безпеки банківської установи.

5. Запропоновано обов’язкові елементи, які 
повинна включати в себе система економічної 
безпеки банківської установи, а саме: об’єкти 
та суб’єкти економічної безпеки банку, підсис-
теми економічної безпеки, принципи, механізм 
управління економічною безпекою банку.
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Стаття присвячена дослідженню механізму застосування податкових соціальних пільг при оподаткуванні 
доходів фізичних осіб та пошуку шляхів підвищення їх соціальної ефективності. З’ясовано, що існуюча сис-
тема оподаткування не відповідає соціальній справедливості відносно малозабезпечених громадян України. 
На основі вивчення іноземного досвіду запропоновано напрями удосконалення оподаткування доходів гро-
мадян. В статті акцентовано увагу на тому, що після оподаткування громадянин не може отримувати дохід 
менше, ніж прожитковий мінімум.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, податкова пільга, оподаткування доходів.

Штефан Л.Б., Ткач Д.О. РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья посвящена исследованию механизма применения налоговых социальных льгот при налогоо-
бложении доходов физических лиц и поиска путей повышения их социальной эффективности. Выяснено, 
что существующая система налогообложения не соответствует социальной справедливости в отношении 
малообеспеченных граждан Украины. На основе изучения зарубежного опыта предложены направления со-
вершенствования налогообложения доходов граждан. В статье акцентировано внимание на том, что после 
налогообложения гражданин не может получать доход меньше, чем прожиточный минимум.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговая льгота, налогообложения доходов.

Shtefan L.B., Tkach D.O. THE REGULATORY ROLE OF TAX INCENTIVES IN THE TAXATION OF PERSONAL 
INCOME

The article investigates the mechanism of tax benefits in the taxation of personal income and finding ways to 
improve their social performance. It was found that the current tax system does not comply with relatively poor social 
justice citizens of Ukraine. On the basis of international experience suggested areas of improvement income tax. In 
the article attention is focused on the fact that after tax the citizen can not earn an income lower than the subsistence 
minimum.

Keywords: income tax, franchise tax, income tax.

Постановка проблеми. У податковій сис-
темі України податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) є одним із основних податків, які 
формують доходи бюджету. ПДФО є стабіль-
ним регулярним джерелом бюджетних надхо-
джень, має важливе фіскальне значення.

Проте, як і всі прямі податки, ПДФО має 
виступати ще й інструментом державного регу-
лювання доходів фізичних осіб, а відтак і їх пла-
тоспроможності, споживання та заощаджень, 
тобто виконувати соціально-регулюючу роль, 
відповідати принципу соціальної справедли-
вості. Однак, при реформуванні прибутко-
вого оподаткування доходів громадян, дедалі 
більше вбачається направленість зусиль уряду 

на поповнення бюджету, і не приділяється 
належної уваги соціальній ролі податку. Саме 
тому, та у зв’язку з прогалинами діючого зако-
нодавства, є актуальним дослідження соціаль-
них аспектів податку на доходи фізичних осіб.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Удосконаленням пільгового оподат-
кування при справлянні податку на доходи 
фізичних осіб, проблемами оптимізації сис-
теми податкових соціальних пільг, оцінкою 
ефективності надання пільг займалися такі 
вітчизняні вчені, як А. М. Соколовська [1], 
Н. М. Ткаченко [2] та інші.

Однак, з огляду на велике розшарування 
суспільства на сучасному етапі, залишається 
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актуальним питання удосконалення існуючого 
механізму застосування податкової соціаль-
ної пільги з метою забезпечення принципу 
соціальної справедливості.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження механізму застосування подат-
кових соціальних пільг при оподаткуванні 
доходів фізичних осіб та пошук шляхів підви-
щення їх соціальної ефективності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні, як і у західних економічно 
розвинутих країнах, ПДФО має достатнє фіс-
кальне значення, його частка в зведеному 
бюджеті України займає друге місце після 
податку на додану вартість. Водночас, про-
блема соціальної несправедливості даного 
податку залишається невирішеною, що нега-
тивно впливає на доходи громадян, рівень 
добробуту населення України та забезпе-
чення соціальних стандартів життя (рис. 1).
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Рис. 1. Частки основних податків в податкових 
надходженнях зведеного бюджету України

Побудовано за даними Державної казначейської 
служби України

Для зниження податкового тиску на доходи 
малозабезпечених громадян Податковим 
кодексом передбачені податкові соціальні 
пільги (ПСП), однак їх перелік обмежений і 
застосовується до вузького кола платників.

Податкова соціальна пільга застосову-
ється до нарахованого місячного доходу у 
вигляді заробітної плати, який не перевищує 
140% прожиткового мінімуму для працез-
датної особи станом на 1 січня звітного року  
(з 1 січня 2013 р. – 1610 грн., з 1 січня 2014 р. – 
1710 грн.; з 1 січня 2015 р. – 1710 грн.;  
з 1 січня 2016 р. – 1930 грн.). Податкова соці-
альна пільга становила 100% розміру про-
житкового мінімуму для працездатної особи 
(у розрахунку на місяць), встановленому 
законом на 1 січня звітного податкового року 
(ст. 169 розділу IV Податкового кодексу Укра-
їни (ПКУ)).

Проте, відповідно до п. 1 розділу ХІХ При-
кінцевих положень ПКУ, податкова соціальна 
пільга до 31 грудня 2015 року надавалась у 
розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру про-
житкового мінімуму для працездатної особи 
на 1 січня звітного податкового року. А відпо-
відно до закону від 24.12.2015 р. № 909-VIII 
були внесені зміни до ряду статей ПКУ для 
забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році, в тому числі в під-
пункті 169.1.1 слова і цифри «що дорівнює 
100 відсоткам» замінити словами і цифрами 
«що дорівнює 50 відсоткам».

Таким чином, протягом 2016 р. (як і в 2011 – 
2015 рр.) розмір податкової соціальної пільги 
(неоподатковуваний дохід) складає всього 
лише половину від прожиткового рівня – 
689 грн. (у 2015 р. – 609,00 грн.), виходячи із 
розміру прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб на 1 січня 2016 року 1378 грн.

Розглянемо окремі аспекти застосування 
податкових соціальних пільг та їх вплив на 
доходи громадян. Для цього проведемо роз-
рахунки сум ПДФО за різних розмірів доходу 
при умові, що доходом є заробітна плата.

1. При доході у 1930 грн. (соціальна пільга 
застосовується) ПДФО складе: (1930 – 
689 грн.) х 18% = 223,38 грн.

2. При доході у 1931 грн. (соціальна пільга 
не застосовується) ПДФО складе: 1931 х 18% =  
= 347,58 грн.

3. При доході у 1949 грн. (соціальна пільга 
не застосовується) ПДФО складе: 1949 х 18% =  
= 350,82 грн.

Тобто, збільшення місячного доходу 
всього на 1 гривню збільшує суму ПДФО на 
124,20 грн. або на 55,6%. А збільшення місяч-
ного доходу лише на 1% – з 1930 грн. до 
1949 грн. – призводить до збільшення ПДФО 
на 57,1% (127,44 грн.).

Беручи до уваги утримання із доходу грома-
дянина крім ПДФО, ще й військовий збір, при 
доході 1930 грн. платник отримає 1677,67 грн. 
(1930 – 223,38 – 28,95), або 86,93 % від нара-
хованого доходу (1677,67/1930,00 х 100%); 
при доході 1931 грн. – 1554,45 грн., або 80,50% 
від нарахованого доходу (1554,45/1931,00 х 
100%); при доході 1949 грн. – 1568,95 грн., 
або 80,50% від нарахованого доходу 
(1568,95/1949 х 100%).

Таким чином, різниця у доході в 1 грн. 
збільшує вилучення, а відтак зменшує доходи 
платника на 6,4% ((1677,67 – 1554,45)/1931 х 
100%).

І ще один приклад. Якщо дохід платника 
дорівнює прожитковому мінімуму (з 1 січня 
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2016 р. 1378 грн. для працездатних осіб), 
ефективна ставка вилучень до бюджету та 
військовий збір складе 10,5% (144,69/1378 
х 100%), а отриманий дохід – 1233,31 грн. 
(1378 – 144,69).

Варто акцентувати увагу на те, що для таких 
осіб їх доходи після оподаткування будуть 
меншими законодавчо встановленого про-
житкового мінімуму майже на 11%. Неважко 
порахувати, як це відображається на сім’ях з 
дітьми та іншими непрацездатними. Якщо ж 
із отриманого доходу (1233,31 грн.) сплатити 
20% податку при споживанні, у розпорядженні 
платника залишиться всього 986,65 грн. (на 
28,4% менше прожиткового рівня).

Таким чином, отриманий доход після утри-
мань ПДФО та військового збору є нижчим 
прожиткового рівня, і для таких громадян від-
сутня можливість належного існування, не 
кажучи про забезпечення самих необхідних 
потреб на освіту, оздоровлення, підвищення 
культурного рівня тощо. Адже громадяни при 
таких низьких доходах можуть задовольнити 
лише вкрай необхідні матеріальні потреби, і 
саме вони є найбільш незахищеними та враз-
ливими.

У багатьох розвинених країнах в основу 
визначення сум неоподатковуваних доходів 
покладено саме прожитковий мінімум.

Заслуговує на увагу визначення ефек-
тивності пільги та її впливу на доходи плат-
ників, які виховують дітей віком до 18 років. 
Якщо платник виховує одну дитину віком до 
18 років, то пільга на дітей взагалі відсутня. 
Відсутня й «звичайна» пільга для будь-якого 
платника у розмірі 689 грн., якщо його доходи 
більші 1930 грн.

Так, при доході 1931 грн. платник, який вихо-
вує двох дітей віком до 18 років (при застосу-
ванні ПСП одним із батьків), сплатить ПДФО 
до бюджету в сумі 99,54 грн., а платник, що 
виховує одну дитину до 18 років – 347,58 грн., 
або у 3,8 разів більше.

Таким чином, держава не вбачає необхід-
ності надання пільг в оподаткуванні, якщо 
платник виховує лише одну дитину до 18 років, 
що також є порушенням принципу справедли-
вості оподаткування.

Зрозуміло, що підвищення рівня неопо-
датковуваних доходів призведе до суттєвого 
зниження податкових надходжень. Проте, 
на нашу думку, підвищити наповнюваність 
бюджетів можна за рахунок виведення зна-
чних коштів з «тіні», які не оподатковуються, 
а також перекривання можливостей великим 
бізнесменам працювати через офшори. Також 

зовсім справедливо заповнити прогалини 
можна підвищенням рівня оподаткування 
пасивних доходів, таких як дивіденди. Адже 
ставка оподаткування трудових доходів 18% 
незрівнянна зі ставкою податку на окремі види 
пасивних доходів у розмірі 5%. Очевидно, що 
отримувати пасивні доходи мають можливість 
заможні люди, тоді, як переважна більшість 
платників податків з низьким та середнім рів-
нем доходу оподатковується за ставкою 18%.

Більш того, у бюджеті, як в сполучених 
судинах, – зменшаться надходження податку 
з трудових доходів малозабезпечених осіб, і 
за рахунок збільшення їх доходів збільшаться 
податки на споживання та на заощадження в 
результаті стимулюючого ефекту на загаль-
ний попит на товари і послуги.

Останнім часом більшість європейських 
країн відмовляються від оподаткування диві-
дендів на підставі того, що такі доходи вже 
оподатковані на стадії оподаткування при-
бутку [4]. Проте, з цією нормою можна пого-
дитися лише частково. Тут також не обійтись 
без аналізу світового досвіду оподаткування 
пасивних доходів, яке в багатьох країнах від-
бувається за підвищеними ставками.

Так, з 2009 року у Республіці Польща 
середньою ставкою податку з доходів у роз-
мірі 19% обкладаються дивіденди та надхо-
дження від долі у прибутках юридичних осіб. 
У ФРН з 2004 року оподаткування прибутку, 
розподіленого в порядку дивідендів, зали-
шається на рівні 30%. Європейська практика 
взагалі розглядає доходи з названих джерел 
лише як одну з форм доходів громадянина, а 
тому вони підлягають оподаткуванню за осно-
вною ставкою. В Ізраїлі ставка податку на 
дивіденди для фізичних осіб становить 25 %, 
в Угорщині – 20% – із перерахованих за кор-
дон та з виплачених приватним особам диві-
дендів [5–8].

Вважаємо, що такий досвід для України є 
більш прийнятним.

Висновки. Таким чином, узагальнюючи 
проведені дослідження, можна стверджу-
вати, що податок на доходи фізичних осіб на 
сучасному етапі не виконує належним чином 
соціально-регулюючу функцію. Механізм опо-
даткування порушує принципи рівності усіх 
платників перед законом та соціальної спра-
ведливості.

Іноземні системи оподаткування спрямо-
вані на формування кінцевого доходу домо-
господарств таким чином, щоб кожна фізична 
особа мала в користуванні після оподатку-
вання дохід, достатній для фінансування 
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всіх необхідних витрат на задоволення своїх 
потреб [9].

В Україні ж доходи малозабезпечених 
фізичних осіб після оподаткування ПДФО, 
навіть при застосуванні ПСП, не відповідає 
прожитковому рівню. Тим самим, держава не 
забезпечує нормального існування громадян, 
вилучаючи частину доходів для задоволення 
їх життєво необхідних потреб.

З метою формування раціонального 
обґрунтування податку на доходи фізичних 
осіб, підвищення його стимулюючої та регу-
люючої ролі необхідно:

– запровадити розмір неоподатковуваних 
доходів для всіх категорій платників на рівні 
не менше прожиткового мінімуму;

– з метою вирівнювання умов оподатку-
вання доцільним було б впровадження більш 

плавного переходу при застосуванні податко-
вої соціальної пільги;

– враховуючи зарубіжний досвід, та з 
метою забезпечення прожиткового рівня 
для всіх членів сімей, доцільно розглянути 
та запровадити можливість оподаткування 
сімейного доходу;

– доповнити принципи, на яких базується 
податкове законодавство, принципом без-
умовної гарантії прожиткового мінімуму при 
оподаткуванні – недопустимість оподатку-
вання, за яким знижується прожитковий міні-
мум.

Врахування і реалізація іноземного досвіду 
буде сприяти переходу до дієвої обґрунто-
ваної системи оподаткування, що посилить 
соціальну складову системи оподаткування в 
Україні.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Соколовська А.М. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/file/link/82203/file/sokol_7_06_U.pdf
2. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: [навч.-метод. посібник] /  

Н. М. Ткаченко, Т.М. Горова, Н.О. Ільєнко; Під загальною редакцією Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2004. – 554 с.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
4. Молдован О. Податок на доходи фізосіб: бідним бути дорого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/17/262454/
5. Світовий досвід оподаткування: Ізраїль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/

modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/israel/
6. Світовий досвід оподаткування: Німеччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/

modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/germany/
7. Світовий досвід оподаткування: Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/

modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/poland/
8. Світовий досвід оподаткування: Угорщина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/

modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/hungary/
9. Конституційний обов’язок громадян щодо сплати податків: досвід України і зарубіжних держав [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/modernizatsiyadps-ukraini/povidomlenia_/2012_povidomlenia-
modernizatsia/60067.html



642

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

© Беренда Н.І., Ялигіна М.С.

БУ
ХГ

А
Л

ТЕ
РС

ЬК
И

Й
 О

БЛ
ІК

, 
А
Н

А
Л

ІЗ
 Т

А
 А

УД
И

Т

УДК 336.225.674

Фактори необхідності організації та проведення аудиту 
на підприємствах України

Беренда Н.І.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету харчових технологій

Ялигіна М.С.
студентка

Національного університету харчових технологій

Авторами досліджено фактори, що зумовлюють необхідність організації і проведення аудиторських пере-
вірок фінансової звітності на надання супутніх робіт – аудиторських послуг в Україні. Представлено основні 
визначення економічної сутності аудиту та розгалужена класифікація видів аудиторського контролю. Визна-
чено переваги організації та проведення аудиту на підприємствах.

Ключові слова: аудиторська діяльність, сутність аудиту, аудиторські послуги, класифікація аудиту, необ-
хідність аудиту, перспективи розвитку.

Беренда Н.И., Ялыгина М.С. ФАКТОРЫ НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА НА 
ПРЕДПРИЯТИХ УКРАИНЫ 

Авторами исследованы факторы, которые обусловливают необходимость организации и проведения ау-
диторских проверок финансовой отчетности на предоставление сопутствующих работ – аудиторских услуг 
в Украине. Представлены основные определения экономической сущности аудита и разветвленная клас-
сификация видов аудиторского контроля. Определены преимущества организации и проведения аудита на 
предприятиях.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, сущность аудита, аудиторские услуги, классификация ау-
дита, необходимость аудита, перспективы развития.

Berenda N.I., Yalyhina M.S. NECESSARY FACTORS FOR THE ORGANISATION AND CONDUCT OF AUDIT 
AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE 

The authors investigated the factors that determine need for organizing and conducting audits of financial 
statements for the provision of related work – audit services in Ukraine. The article presents the basic definitions 
of the economic nature of audit and extensive classification of types of audit. As a result of the research shows the 
benefits of organization and holding of audit of the enterprises.

Keywords: auditing, nature of audit, audit services, classification of audit, need for audit, development prospects.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Аудиторська діяльність виступає 
важливим чинником в умовах ринкової еконо-
міки. Євроінтеграційний шлях України зумов-
лює нагальну необхідність подальшого роз-
витку та вдосконалення функцій діяльності 
як складової частини фінансово-економічного 
контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми роз-
витку та необхідності аудиту в умовах ринко-
вої економіки здійснили такі вчені: А. Аренс, 
Дж.К. Лоббек, В.Я. Савченко, В.К. Андрєєв, 
В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, 

С.Б. Ільїна, О.М. Брадул, М.Ф. Огійчук, 
Ф.Ф. Бутинець та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливу увагу необ-
хідно, з нашої точки зору, приділити факто-
рам, які визначають необхідність проведення 
аудиторських перевірок, та перевагам як 
результату таких перевірок.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виокрем-
лення чинників, які зумовлюють нагальну необ-
хідність організації та проведення аудиторської 
діяльності на підприємствах України та визна-
чення переваг як результату цієї діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні аудит існує відносно 
недавно, лише з 1993 р. з прийняттям Закону 
України «Про аудиторську діяльність» можна 
говорити про аудит як цілісну систему. Тобто 
аудиторська діяльність в Україні є відносно 
молодим видом діяльності, але з переходом 
України до ринкової економіки виникає необ-
хідність розвитку та вдосконалення аудиту, 
оскільки він є інструментом фінансово-еконо-
мічного контролю. 

Історично на розвиток аудиту вплинула 
недовіра власників підприємств до найманих 
ними керуючих. Із метою попередження та 
виявлення недоліків, зловживань, розкрадань 
грошових коштів та матеріальних цінностей 
власники змушені були вдаватись до пере-
вірки фінансової звітності незалежним ауди-
тором.

В отриманні достовірної та правдивої 
інформації про фінансовий стан підприємства 
зацікавлена велика кількість її користувачів, 
як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Наявність достовірних даних необхідна не 
лише власникам, але й кредиторам із метою 
спроможності достовірної оцінки надійності 
погашення позик та виплати відсотків. Поста-
чальники мають на меті отримати інформацію 
про здатність підприємства вчасно погасити 
кредиторську заборгованість, працівників 
підприємства цікавить інформація щодо ста-
більності та рентабельності підприємства для 
оцінки своїх перспектив подальшої зайнятості 
на даному підприємстві.

Сьогодні у власників та кредиторів немає 
змоги самостійно впевнитися, що відображені 
в бухгалтерському обліку операції є закон-
ними і правильно відображені у фінансовій 
звітності, оскільки вони зазвичай не мають ні 
доступу до бухгалтерських даних, ні належ-
ного досвіду, тому потребують послуг ауди-
тора.

Таким чином, необхідність аудиту зумов-
лена: 

– розширенням кола власників за рахунок 
акціонування та емісійних операцій;

– наявністю розриву між реальною влас-
ністю та місцем знаходження власника;

– управління власністю здійснює найма-
ний працівник, який може ігнорувати інтереси 
власника.

Аудит має на меті забезпечити впевненість, 
що перевірена аудитором фінансова звітність 
не містить суттєвих перекручень. 

Крім того, потреба в послугах аудиторських 
фірм виникла у зв'язку з такими обставинами: 

– можливість необ'єктивної інформації з 
боку адміністрації у випадках конфлікту між 
нею і користувачами цієї інформації (власни-
ками, інвесторами, кредиторами); 

– залежність наслідків прийнятих рішень 
(а вони можуть бути дуже значні) від якості 
інформації; 

– необхідність спеціальних знань для 
перевірки інформації; 

– часткова відсутність у користувачів 
інформації доступу для оцінки її якості.

Ці проблеми дає змогу вирішити незалеж-
ний аудит.

Аудиторська діяльність є важливим чинни-
ком в умовах ринкової економіки. Існує велика 
кількість трактувань сутності аудиту. Зокрема, 
згідно із Законом України «Про аудиторську 
діяльність», аудит – це перевірка даних бух-
галтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб'єкта господарювання з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та від-
повідність вимогам законів України, положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб'єктів госпо-
дарювання) згідно із вимогами користувачів [1].

Міжнародні стандарти аудиту стверджують, 
що аудит – це перевірка фінансових звітів 
або донесеної до них фінансової інформації 
об’єкта незалежно від того, приносить при-
буток або ні, його розміри і форми організа-
ції, коли така перевірка здійснюється з метою 
вираження подальшої думки [2, с. 9].

На думку американських вчених А. Аренса і 
Дж.К. Лоббека, під аудитом слід розуміти про-
цес, за допомогою якого компетентний неза-
лежний працівник нагромаджує й оцінює свід-
чення про інформацію, яка підлягає кількісній 
оцінці і належить до специфічної господар-
ської діяльності, з метою визначення і вира-
ження у своєму висновку ступеня відповід-
ності цієї інформації встановленим критеріям 
[3, с. 7]. 

В.Я. Савченко пише, що аудит – це процес, 
під час якого компетентна, незалежна особа 
збирає й оцінює свідчення про кількісну інфор-
мацію, яка стосується конкретного економічного 
суб'єкта, з метою встановлення і відображення 
у звіті ступеня відповідності цієї кількісної інфор-
мації встановленим критеріям [4, с. 15].

В.К. Андрєєв наголошує: «Аудиторська 
діяльність – це форма фінансового контролю, 
організована на комерційній основі, поряд із 
фінансовим контролем, який здійснюється в 
межах законодавства спеціально уповнова-
женим на те державним органом» [5, с. 23].
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В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхогля-
дова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул вважають, що 
аудит – це необхідна своєрідна експертиза 
бізнесу, фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, за допомогою якої 
визначаються критерії достовірності показни-
ків фінансової діяльності, ведення обліку та 
аналізу [6, с. 19].

Найпоширенішим у світі є обов'язковий 
аудит фінансової звітності щодо підтвердження 
її достовірності. Проте практика роботи зару-
біжних і вітчизняних аудиторів (аудиторських 
фірм) доводить, що аудит – це не тільки під-
твердження достовірності фінансової звітності, 
а й надання різного роду послуг.

Аудитори (аудиторські фірми) у про-
цесі своєї діяльності вирішують також низку 
завдань, пов'язаних із наданням аудиторських 
послуг: 

– перевірку ведення бухгалтерського 
обліку та складання звітності, законності гос-
подарських операцій; 

– допомогу в організації бухгалтерського 
обліку; 

– допомогу у відновленні та веденні 
обліку, складанні бухгалтерської (фінансової) 
звітності; 

– допомогу в податковому плануванні і 
розрахунку податків; 

– консультування з окремих питань 
ведення обліку та складання звітності; 

– експертні оцінки та аналіз результатів 
господарської діяльності; 

– консультування з широкого кола фінансо-
вих і правових питань, маркетингу, менеджменту, 
технологічне й екологічне консультування тощо; 

– розробку установчих документів тощо; 
– надання інформації про майбутніх парт-

нерів; 
– інформаційне обслуговування клієнтів; 
– інші послуги [7].
Із метою кращого розуміння змісту аудиту, 

його мети та функцій розглянемо класифіка-
цію аудиторського контролю (рис. 1).
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Рис. 1. Класифікація видів аудиту
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Добровільний аудит проводиться з ініціа-
тиви самого суб'єкта господарювання ауди-
торськими фірмами (аудиторами) незалежно 
від того, чи передбачена така перевірка зако-
ном. Метою цього виду аудиту можуть бути: 
з'ясування стану фінансової звітності підпри-
ємства та її показників, здійснення контролю 
роботи обліково-фінансового апарату, аналіз 
стану бухгалтерського обліку в цілому та окре-
мих його розділів тощо.

Згідно із Законом України «Про аудитор-
ську діяльність», обов’язкове проведення 
аудиту передбачене для:

а) підтвердження достовірності та повноти 
річної фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності публічних акціонерних 
товариств, підприємств – емітентів облігацій, 
професійних учасників ринку цінних паперів, 
фінансових установ та інших суб'єктів госпо-
дарювання, звітність яких відповідно до зако-
нодавства України підлягає офіційному опри-
людненню, за винятком установ і організацій, 
що повністю утримуються за рахунок держав-
ного бюджету;

б) перевірки фінансового стану засновни-
ків банків, підприємств з іноземними інвес-
тиціями, публічних акціонерних товариств 
(окрім фізичних осіб), страхових і холдинго-
вих компаній, інститутів спільного інвесту-
вання, довірчих товариств та інших фінансо-
вих посередників;

в) емітентів цінних паперів, які здійснюють 
публічне розміщення, та похідних (деривати-
вів), а також при отриманні ліцензії на здій-

снення професійної діяльності на ринку цін-
них паперів [1].

Зовнішній аудит – незалежний аудит від-
носно контрольованого підприємства, що здій-
снюється на підставі договору з підприємством-
замовником. Зовнішній аудит проводиться з 
метою перевірки законності господарських 
операцій, достовірності фінансової звітності, 
бухгалтерського балансу, а також визначення 
відповідності ведення бухгалтерського обліку 
встановленим стандартам і процедурам.

Внутрішній аудит являє собою незалежну 
діяльність суб'єкта господарювання, спрямо-
вану на перевірку та оцінку його діяльності в 
інтересах керівництва. Внутрішній аудит пови-
нен забезпечувати адекватність управління 
підприємства на всіх його рівнях, високу кон-
курентоспроможність і прибутковість підвідо-
мчих одиниць, достовірність і точність обліку, 
полегшувати проведення зовнішнього аудиту 
тощо. Внутрішній аудит є невід’ємною части-
ною управлінського контролю підприємства. 
Внутрішній аудит проводиться з метою вдо-
сконалення організації та управління вироб-
ництвом і пошуком резервів підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства.

Порівняємо внутрішній та зовнішній аудит 
у табл. 1.

Висновки з цього дослідження. Можна 
стверджувати, що розвиток аудиту в Україні 
почався з квітня 1993 р. Однак аудит в Україні 
ще не став атрибутом ринкової економіки. На 
сьогоднішній день аудит є необхідним тільки в 
окремих зарубіжних країнах.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього аудиту

Елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит

Масштаб перевірки Взаємозалежні функції із системою 
управління

Визначається видом аудиту та 
законодавчим актами, що регу-
люють його проведення

Об’єкт аудиту
Визначається керівництвом. Мета – 
забезпечення збереження активів, 
недопущення збитків та підвищення 
ефективності діяльності підприємства

Визначається статусом підпри-
ємства. Домінує аудит фінансо-
вої звітності та бухгалтерського 
балансу 

Кваліфікація

Визначається на погляд управляю-
чих структур. Визначається меншим 
за ступенем незалежності та нижчим 
професійним рівнем внутрішнього 
аудитора

Чітко визначена законодавством. 
Аудит визначається високим сту-
пенем незалежності та високим 
професійним рівнем аудитора

Методи, які 
використовуються Мають багато спільного. Їх розрізняє лише обсяг і точність перевірок

Мета Визначається керівництвом
Випливає із законодавства, а 
також рішення суду, зовнішніх 
потреб

Звітність Звітність перед керівництвом Звітність перед замовником
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Аудиторський контроль в Україні ґрун-
тується на взаємній зацікавленості підпри-
ємства з боку власників; держави в особі 
фіскальних служб, оскільки держава має мож-
ливість забезпечити контроль достовірності 
фінансової звітності і має дохід від аудитор-
ської діяльності; аудиторських фірм у реаліза-
ції своїх послуг згідно з принципом розрахунку.

Проведення аудиту на підприємствах має 
певні переваги, які полягають у:

– спрощенні процедури отримання фінан-
сової допомоги завдяки поданню завірених 
аудитором документів про фінансовий стан 
підприємства;

– можливості отримати кваліфіковану 
допомогу у вирішенні різноманітних проблем: 
аудитора часто запрошують як арбітра при 
вирішенні специфічних спірних питань між 
партнерами;

– спрощенні процедури залучення нового 
партнера завдяки можливості вивчити висно-
вки аудитора про фінансовий стан підприєм-
ства;

– спрощенні відносин із податковими орга-
нами, оскільки перевірені аудитором рахунки 
викликають більшу довіру; 

– можливості уникнення суперечок між 
партнерами, особливо в ситуаціях зі склад-
ною угодою про розподіл прибутку, завдяки 
тому, що рахунки піддаються об'єктивному 
аналізу з боку незалежного аудитора.

Отже, аудиторська діяльність відіграє важ-
ливу роль у системі фінансового контролю 
підприємства. Саме завдяки розвитку рин-
кової економіки з’являється необхідність в 
існуванні такого елементу контролю, як аудит, 
який дає змогу виправляти помилки та запо-
бігти шахрайству на підприємстві. 
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Бюджетування витрат на забезпечення  
якості лікеро-горілчаної продукції

Бондар Т.Л.
аспірант,

Київський національний торговельно-економічний університет

У статті досліджено теоретичні аспекти бюджетування витрат на забезпечення якості. Визначено складові 
процесу бюджетування витрат на забезпечення якості продукції на підприємстві. Розглянуто методи фор-
мування бюджетів витрат на забезпечення якості та визначено їх рівні. Представлено методичні підходи до 
бюджетування витрат на забезпечення якості продукції шляхом розробки бюджетів за бізнес-процесами та 
центрами якості.

Ключові слова: бюджетування, витрати на забезпечення якості, процесний підхід, бізнес-процес, центр 
якості, лікеро-горілчані підприємства.

Бондар Т.Л. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В статье исследованы теоретические аспекты бюджетирования затрат на обеспечение качества. Раскрыта 
сущность бюджетирования и определены составляющие процесса бюджетирования затрат на обеспечение 
качества продукции на предприятии. Рассмотрены методы формирования бюджетов затрат на обеспечение 
качества и определены их уровни. Представлены методические подходы к бюджетированию затрат на обес-
печение качества продукции путем разработки бюджетов по бизнес-процессам и центрам качества.

Ключевые слова: бюджетирование, затраты на обеспечение качества, процессный подход, бизнес-про-
цесс, центр качества. ликероводочные предприятия.

Bondar T.L. BUDGETING COSTS ENSURING THE QUALITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES
In the article the theoretical aspects of budgeting quality costs. The essence of budgeting and identified 

components of the cost of the budgeting process to ensure product quality across the enterprise. The methods of 
formation of quality costs and budgets are determined by their levels. The methodical approaches to budgeting the 
cost of providing quality products through the development of business process quality and budget of the Centre.

Keywords: budgeting, quality costs, process approach, business process quality center. alcoholic beverage 
companies.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпечення високої якості при міні-
мальній собівартості продукту багато в чому 
залежить від уміло організованого управління 
фінансовою діяльністю підприємства, що 
включає і управління вартістю якості.

Управління фінансовою діяльністю у сфері 
якості передбачає аналіз статей витрат і наслід-
ків їх здійснення. На лікеро-горілчаних під-
приємствах це повинно реалізуватись через 
складання бюджетів та оцінки витрат за біз-
нес-процесами. Такі бюджети необхідні для 
виконання функцій щодо забезпечення якості 
продукції та оцінки ефективності бізнес-проце-
сів стосовно якості продукції. Основною метою 
бюджетування є ефективна організація процесу 
управління діяльністю підприємства та його 
структурних підрозділів в області якості за допо-
могою планування, контролю статей витрат та 
аналізу фінансово-економічних показників. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні аспекти бюджетування як 

важливого елементу системи управління та 
впровадження його на підприємстві дослі-
джували вітчизняні та зарубіжні науковці, 
зокрема: Бланк І.О., Василенко В.А., Голо-
вко Т.В., Панков В.А., Поддєрьогін А.М., Тере-
щенко О.О., Шершньова З.Є., Швайка Л.А., 
Догадайло Я.В., Хруцький В.Е., Рахлін К., 
Скрипко Л., Бень Т.Г., Харко А.Ю., Катаєв М.Д., 
Ємельяненко А.П. та ін.

Однак низку теоретичних, методичних та 
практичних проблем бюджетування витрат на 
забезпечення якості продукції на основі про-
цесного підходу не розроблено, і це потребує 
подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження теоретичних та практичних аспек-
тів удосконалення системи бюджетування 
витрат на забезпечення якості на основі про-
цесного підходу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Науковці та економісти виділяють 
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два підходи до формування бюджетування 
на підприємстві – традиційний та процесний. 

Традиційний підхід до бюджетування орієн-
тований на показники рівня витрат попередніх 
періодів. Традиційне бюджетування статичне, 
не забезпечує зворотних зв’язків, має усклад-
нену процедуру внесення змін до затвер-
джених бюджетів, не може чітко показувати 
залежність між роботою окремих підрозділів 
та їхнім фінансовим результатом [8].

Згідно з традиційним підходом, здійсню-
ється підготовка планів різними відділами 
підприємства. Ці плани становлять зведені 
таблиці з інформацією про ресурси, витрати 
та доходи від реалізації підрозділів та під-
приємства в цілому. При щомісячному ана-
лізі фінансових результатів дані за звітний 
період порівнюють із даними затвердженого 
бюджету та знаходять відхилення, які можуть 
бути як позитивним, так і негативним явищем 
для роботи підприємства.

Процесний підхід до бюджетування базу-
ється на стратегії ефективного бізнесу, що 
припускає впровадження збалансованої сис-
теми показників, та на стратегії управління 
затратами, що заснована на послідовному 
впровадженні функціонально-вартісного ана-
лізу та переході до процесного підходу бюдже-
тування [6]. Згідно з процес ним підходом, 
побудова бюджетів відбувається на основі 
виділених бізнес-процесів та визначення від-
повідальності за використання в межах біз-
нес-процесу ресурсів.

Тому подальше дослідження буде при-
свячено вивченню бюджетування витрат на 
забезпечення якості як управлінської техно-
логії, яка спрямована на оптимізацію фор-
мування та використання ресурсів лікеро-
горілчаного підприємства шляхом складання 

бюджетів за центрами якості та бізнес-про-
цесами. Така побудова бюджетів буде від-
повідати міжнародним стандартам серії ISO 
9000, де запровадження системи управління 
якістю на підприємстві необхідно розробляти 
на основі процесного підходу та забезпечу-
вати належний зворотній зв'язок між бізнес-
процесами.

Організація облікової системи на основі 
процесного підходу до бюджетування дасть 
змогу сформувати єдину інформаційну базу 
для управління підприємством як за конкрет-
ними його структурними та технологічними 
одиницями (центрами якості, бізнес-проце-
сами), так і в цілому. 

Олійник Т.І. та Олійник О.О. зазначають, що 
бюджетування із застосуванням бізнес-про-
цесів є вихідним пунктом формування інфор-
маційного потоку, виступає попередньою 
оцінкою діяльності бізнес-одиниць підприєм-
ства і потребує розробки окремих облікових 
технологій на найближчу перспективу: про-
гнозування даних про витрати, планування 
обсягу готової продукції, розрахунок планової 
собівартості, бюджету доходів і витрат. Осно-
вними вихідними інформаційними джерелами 
бюджетування зазвичай є вартісна оцінка біз-
нес-процесів та вартість виробленої продукції 
[9, с. 93].

Використання методу бюджетування витрат 
на забезпечення якості продукції за бізнес-
процесами, на думку Скрипко Л. та Рахліна К., 
«дасть змогу керівнику кожного процесу при-
йняти безпосередню участь в економічній 
діяльності підприємства. Крім того, забезпе-
чується оперативний контроль використання 
ресурсів, з'являється реальна можливість 
виявлення неефективних видів діяльності, 
зниження та оптимізація витрат на забезпе- 
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Рис. 1. Складові системи бюджетування  

на лікеро-горілчаному підприємстві 
Джерело: складено автором на основі [13]
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чення якості без завдання шкоди якості про-
дукції, а також можливість оцінки інвестицій 
в якість і їх ефективності» [7]. Аналогічний 
механізм оперативного контролю працює при 
бюджетуванні в розрізі структурних чи техно-
логічних одиниць підприємства.

Бюджетування як управлінська технологія 
передбачає наявність трьох складових: тех-
нології, організації й автоматизації бюдже-
тування. Розглянемо наведені складові по 
відношенню до бюджетування витрат на 
забезпечення якості продукції (рис. 1).

Метою, яку лікеро-горілчане підприємство 
планує досягти через бюджетування в пер-
спективі, є забезпечення та підвищення якості 
продукції, оптимізація витрат на забезпечення 
якості продукції, збільшення обсягу реалізації 
продукції тощо. 

Основним завданням бюджетування витрат 
на забезпечення якості продукції під час упро-
вадження системи управління якістю на основі 
процесного підходу є розподіл ресурсів за біз-
нес-процесами і центрами якості та контроль 
використання цих ресурсів відповідальною 
особою, керівником бізнес-процесу та вищим 
керівництвом. 

Досягнення поставленої мети вимагає 
дотримання певних принципів у процесі 
бюджетування. Деякі автори [1; 2; 10–12] 
основними принципами бюджетування вва-
жають такі: повнота, точність, гнучкість, пері-
одичність, спеціалізація, економічність, від-

повідність, інформаційна безпека тощо. На їх 
основі дамо характеристику основним прин-
ципам бюджетування витрат на забезпечення 
якості продукції (табл. 1).

Наведені принципи бюджетування витрат 
на забезпечення якості продукції необхідно 
застосовувати з методом економії ресурсів, 
усунення непродуктивних витрат, визначення 
ефективності бізнес-процесів, підвищення 
контрольованості бізнес-процесів та забезпе-
чення зворотного зв’язку між ними. 

Відповідно до принципу спеціалізації 
бюджетів, основними видами бюджетів витрат 
на забезпечення якості на основі процесного 
підходу будуть бюджети бізнес-процесів та 
бюджети центрів якості.

Структура загального бюджету витрат на 
забезпечення якості підприємства відповідно 
до принципу декомпозиції повинна будува-
тись таким чином, щоб відчувалась значи-
мість кожного окремого бюджету в ньому. Під-
приємство на свій розсуд обирає структуру 
бюджету, так як нормативними документами 
структура бюджетів не регламентується.

Формуючи загальний бюджет, необхідно 
враховувати методи централізованого бюдже-
тування («згори донизу»); децентралізованого 
бюджетування («знизу догори») та комплек-
сний (поєднання двох попередніх методів). 
Хаймьонова Н.С. трактує їх таким чином:

– метод складання «згори донизу» перед-
бачає складання вищим керівництвом бюдже-

Таблиця 1
Основні принципи бюджетування витрат на забезпечення якості продукції
Принцип Характеристика

Повноти
всі операції, що призводять до витрачання грошових коштів на 
забезпечення якості продукції, а також впливають на його фінансові 
результати, повинні бути відображені в бюджеті

Координації
бюджети витрат на забезпечення якості центрів якості та бізнес-
процесів повинні складатись з урахуванням можливості їх зведення 
в єдиний консолідований бюджет 

Спеціалізації бюджетів
витрати повинні відображатись відповідно до їх видів і джерел 
виникнення, завдяки чому можна проконтролювати рух грошових 
коштів за бізнес-процесами і центрами якості

Декомпозиції полягає у тому, що кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією 
більш вищого рівня

Періодизації бюджети повинні розроблятись на певний період, тривалість якого 
визначається специфікою діяльності підприємства

Безперервності
планування повинно здійснюватись систематично в межах установ-
леного циклу, і розроблені плани повинні безперервно змінювати 
один одного

Гнучкості

припускає можливість коригування встановлених показників і 
координації діяльності підприємств. У процесі виробництва можуть 
виникати непередбачені обставити, що можуть призводити до 
додаткових витрат на забезпечення якості продукції, тому всі плани 
мають містити резерви для виправлень
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тів як по підприємству в цілому, так і за різ-
ними об’єктами управління, з мінімальним 
залученням керівників середнього і нижчого 
рівнів управління;

– метод «знизу вгору» передбачає таку 
послідовність дій: центри відповідальності скла-
дають бюджети щодо діяльності, яку вони здій-
снюють; бюджети центрів відповідальності уза-
гальнюються і координуються за послідовними 
рівнями ієрархічної структури підприємства;

– комплексний метод складання бюджету 
передбачає таку послідовність дій: вище керів-
ництво встановлює стратегічні параметри та 
цілі; центри відповідальності готують власні 
бюджети; бюджети центрів відповідальності 
консолідуються фінансовою службою та пода-
ються вищому керівництву [11, с. 255].

На нашу думку, комплексний метод є най-
більш доцільним для складання бюджету 
витрат на забезпечення якості за бізнес-про-
цесами та центрами якості. Даний метод 
передбачає таку послідовність: складення 
бюджетів витрат центрами якості; розподіл 
інформації про планові витрати за бізнес-про-
цесами; затвердження та внесення коректи-
вів до бюджетів вищим керівництвом. Тобто, 

згідно з комплексним методом, доцільно виді-
ляти такі рівні бюджетування:

– бюджет витрат на забезпечення якості 
за центрами якості (бюджет 3 го рівня);

– бюджет витрат за бізнес-процесами 
(бюджет 2-го рівня);

– загальний бюджет витрат на забезпе-
чення якості (бюджет 1-го рівня).

При цьому кожний бюджет нижчого рівня 
забезпечуватиме деталізацією бюджету 
вищого рівня. На нашу думку, особливу увагу 
слід приділити схемі консолідації бюджетів 
витрат на забезпечення якості або, іншими 
словами, порядку взаємозв’язку всіх видів 
бюджетів. Розробка схеми консолідації дасть 
змогу узгодити бюджети витрат на забезпе-
чення якості за центрами якості і бізнес-про-
цесами у загальному бюджеті.

Після визначення технології бюджетування 
необхідно визначитись з організацією бюдже-
тування витрат на забезпечення якості.

До основних аспектів організації бюджету-
вання витрат на забезпечення якості на основі 
процесного підходу можна віднести:

• виділення центрів якості, у розрізі яких 
передбачається формувати бюджет;

 Загальний бюджет витрат на забезпечення якості продукції 

Витрати на 
попередження 

Витрати на 
оцінку 

Витрати на 
внутрішні дефекти 

Втрати через 
зовнішні дефекти 

Бюджет  
1-го рівня 

Бюджет витрат на забезпечення якості за бізнес-процесами 
(постачання, виробництво, контроль якості готової продукції, збут) 

Бюджети 
2-го рівня 

Бізнес-процес «Постачання» 

Бізнес-процес 
«Виробництво» 

Бізнес-процес «Контроль 
якості готової продукції» 

Бізнес-процес «Збут» 

Бюджети 
3-го рівня Бюджет витрат на забезпечення якості за центрами якості 

Виробничі цехи  

Зовнішні організації 

Склад готової продукції 
Відділ збуту 

Матеріальний склад 
Лабораторія  
 

В
ит
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и 
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Рис. 2. Схема консолідації бюджетів витрат  
на забезпечення якості продукції на лікеро-горілчаному підприємстві 

Джерело: авторська розробка
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• визначення бізнес-процесів і технологіч-
них етапів у межах цих процесів.

Для планування діяльності будь-якого 
об'єкта необхідно розуміти, з яких частин він 
складається, які функції покликана викону-
вати кожна з них. У попередніх досліджен-
нях були виділені основні бізнес-процеси, 
визначені технологічні етапи та центри якості 
(структурні підрозділи підприємства, де вини-
кають витрати на забезпечення якості про-
дукції) [3], на їх основі розглянемо методику 
бюджетування.

Бюджетування в розрізі центрів якості дає 
змогу підвищити керованість процесу при 
досягненні мети підприємства, пов'язати тех-
нологічні одиниці підприємства в єдиному гос-
подарському процесі та контролювати відпо-
відальних осіб.

Сформулювавши основні аспекти бюджету-
вання витрат на забезпечення якості, виділимо 
етапи бюджетування на лікеро-горілчаному 
підприємстві на основі процесного підходу:

1) визначення змісту бюджетів;
2) складання бюджету витрат на забезпе-

чення якості по кожному центру якості;

3) складання бюджету по кожному осно-
вному бізнес-процесу;

4) складання узгодженого загального 
бюджету витрат на забезпечення якості про-
дукції на лікеро-горілчаному підприємстві;

5) проведення аналізу показників результа-
тивності та ефективності процесів.

Для того щоб визначитись зі структурою 
загального бюджету витрат на забезпечення 
якості продукції на лікеро-горілчаному під-
приємстві, необхідно розробити бюджети за 
центрами якості та бізнес-процесами (рис. 2). 
На основі запропонованої схеми консоліда-
ції буде здійснюватись організація бюджету-
вання.

Така структура загального бюджету витрат 
на забезпечення якості продукції повинна 
задовольняти інтереси всіх рівнів управління, 
так як відповідальна особа кожного рівня 
впливає на формування бюджету та контр-
олює ті витрати, які безпосередньо виникають 
у його центрі відповідальності (центрі якості). 

За змістом бюджет витрат на забезпечення 
якості повинен забезпечувати рішення таких 
завдань: 

Таблиця 2
Бюджет витрат на забезпечення якості продукції  

за центрами якості, у грн. на 1000 пляшок (приклад – ТОВ «СОТКА-7»)
Підрозділ «Лабораторія»

Відповідальна особа завідувач лабораторією: Паламарчук О.Я

В
ид

 
ви

тр
ат

Стаття бюджету

20
15

 р
ік

 

І к
в.

ІІ 
кв

.

ІІІ
 к

в.

ІV
 к

в.
1.1.1 Вартість повірки лабораторного обладнання 8,45 - 3,12 2,05 3,29

1.1.2

Вартість реактивів для проведення вхідного 
контролю сировини і матеріалів 4,64 1,16 1,16 1,16 1,16

Вартість зразків, витрачених при проведенні 
лабораторних досліджень 1,15 0,29 0,34 0,23 1,15

Витрати на оплату праці персоналу лабораторії 16,04 4,01 4,01 4,01 4,01
Нарахована амортизація лабораторного 
обладнання - - - - -

2.9.2

Вартість зразків, витрачених при проведенні 
лабораторних досліджень у процесі виробництва 1,38 0,29 0,32 0,37 1,38

Вартість реактивів для проведення перевірки 
напівфабрикату 4,64 1,16 1,16 1,16 1,16

Витрати на оплату праці персоналу лабораторії 16,04 4,01 4,01 4,01 4,01
Нарахована амортизація лабораторного 
обладнання - - - - -

3.1.2

Вартість зразків, витрачених при проведенні 
лабораторних досліджень готової продукції 1,03 0,29 0,23 0,23 0,29

Витрати на оплату праці персоналу лабораторії 16,04 4,01 4,01 4,01 4,01
Вартість реактивів для проведення перевірки 
готової продукції 4,64 1,16 1,16 1,16 1,16
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– узгодження бюджетів за центрами якості;
– узгодження бюджетів за бізнес-проце-

сами;
– узгодження бюджетів витрат на забезпе-

чення якості продукції в цілому по підприєм-
ству, по бізнес-процесах та центрах якості.

Складання бюджету по центрах якості, 
тобто бюджету 3-го рівня, передбачає: збір 
інформації про певний вид витрат на забезпе-
чення якості за центрами якості; визначення 
відповідальної особи; визначення статті 
бюджету. 

При складанні бюджету у ньому вказують 
показники витрат на забезпечення якості, які 
були заплановані, а впродовж виробничого 
циклу фіксують фактичні показники.

Як це було встановлено у попередніх дослі-
дженнях, витрати на забезпечення якості 
виникають під час бізнес-процесів «поста-
чання», «виробництво», «контроль якості 
готової продукції» та «збут», для цих бізнес-
процесів та центрів якості було розроблено 
відповідне кодування [4; 5]. 

У підрозділі «лабораторія» під час зазна-
чених процесів виникають витрати на оцінку 
якості лікеро-горілчаної продукції, фрагмент 
бюджету яких наведено у табл. 2.

На підставі даних планування та інфор-
мації про фактичні витрати на забезпечення 
якості, отримані за кожним центром якості та 
бізнес-процесом, проводиться розрахунок від-
хилень, визначення їх причин, контролюється 
дотримання бюджетів центрами відповідаль-
ності, складається зведений бюджет витрат 

на забезпечення якості продукції по підпри-
ємству. Отримана інформація використову-
ється для аналізу різних видів продукції та 
виявлення проблем, які виникають у центрах 
якості та за бізнес-процесами стосовно якості 
продукції, та визначаються заходи щодо опти-
мізації витрат на забезпечення якості. 

Бюджет витрат на забезпечення якості за 
процесами складається власниками процесів 
або керівниками процесів за рішенням влас-
ника процесу, а економічні служби врахову-
ють і аналізують відхилення витрат (склада-
ють бюджети в цілому і аналізують витрати). 
Таким чином, у цьому випадку планування від-
бувається «знизу вгору». Розглянемо бюджет 
витрат на забезпечення якості бізнес-процесу 
«постачання» (табл. 3).

Таким чином, за допомогою процесного 
підходу до бюджетування можна визначити:

– найменш і найбільш витратні процеси по 
відношенню до забезпечення якості продукції 
на підприємстві;

– витрачені ресурси на кожен вид продук-
ції під час бізнес-процесу і відповідні витрати 
на забезпечення якості продукції;

– собівартість якості продукції в межах 
кожного бізнес-процесу, що дасть змогу визна-
чити вартість якості продукції за кожним рів-
нем.

Сума бюджетів структурних підрозділів 
(центрів якості) та бізнес-процесів складає 
загальний бюджет витрат на забезпечення 
якості підприємства. Для того щоб поєднати 
інформацію про витрати на забезпечення 

Таблиця 3
Бюджет витрат на забезпечення якості продукції  

за бізнес-процесом, у грн. на 1000 пляшок (приклад – ТОВ «СОТКА-7»)
Бізнес-процес «Постачання» (1)

Підрозділи: лабораторія (1.1); матеріальний склад (1.2)

Відповідальні особи завідувач лабораторією: Соколов І.І.
завідувач матеріальним складом: Механіч П.П.

П
ід

ро
з-

ді
л

В
ид

 
ви

тр
ат

Стаття бюджету

20
15

 р
ік

I к
в.

II 
кв

.

III
 к

в.

IV
 к

в.

1.1 Лабораторія

1.1.1 Вартість повірки лабораторного 
обладнання 8,45 - 3,12 2,05 3,29

1.1.2

Вхідний контроль сировини і матеріа-
лів: 
• вартість реактивів 
• витрати на оплату праці персоналу 
лабораторії 
• нарахована амортизація лаборатор-
ного обладнання

4,64 1,16 1,16 1,16 1,16

16,04 4,01 4,01 4,01 4,01

- - - - -
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якості продукції, отриману із бюджетів центрів 
якості та бізнес-процесів на лікеро-горілча-
ному підприємстві у загальному бюджеті, від-
повідно до принципу періодичності, необхідно 
визначитись із періодом, на який складається 
такий бюджет. Бюджети повинні складатись 
на окремі періоди, тривалість яких визнача-
ється специфікою діяльності підприємства. 
У нашому випадку доречними будуть бюджети 
квартальні та річні, а отримана інформація 
про витрати далі повинна згруповуватись у 
загальний бюджет.

Розглянемо можливість поєднання 
бюджету по центрам якості і бюджету по біз-
нес-процесам у межах загального бюджету 
(табл. 4).

Наведений бюджет дасть змогу визначити 
суму витрат на забезпечення якості по цен-
трам якості, бізнес-процесам і в цілому по 
підприємству. Така структура бюджету може 
застосовуватись для створення спеціального 
програмного забезпечення, яке дасть змогу 
автоматизувати процес розробки фінансо-
вого плану в межах інформаційної системи 
управління підприємства та врахувати галу-
зеві особливості його основної діяльності. 
У межах такої інформаційної системи має 
бути забезпечений зв'язок системи бюджету-
вання із системами бухгалтерського обліку та 
контролю витрат на забезпечення якості про-
дукції. При цьому автоматизована система 
бюджетування дасть змогу  відображати пла-
нові показники про витрати на забезпечення 
якості, здійснювати обробку та їх порівняння з 
фактичними даними як за кожним бізнес-про-
цесом і центром якості, так і по підприємству 
загалом.

Отже, заключним етапом бюджетування 
на лікеро-горілчаному підприємстві є вияв-
лення відхилень фактичних значень витрат на 
забезпечення якості від планових показників, 
внесення корективів та аналіз причин відхи-
лень, за яким вони відбулись.

Висновки із цього дослідження. Упрова-
дження процесу бюджетування на лікеро-
горілчаному підприємстві, розробка мето-
дичних підходів до бюджетування витрат 

на забезпечення якості продукції шляхом 
розробки бюджетів за бізнес-процесами та 
центрами якості дасть змогу: ефективно 
організувати процес управління діяльністю 
підприємства та його структурних підрозді-
лів; координувати та узгоджувати їх дії щодо 
забезпечення якості продукції; допоможе у 
плануванні майбутніх витрат, зіставленні фак-
тичних показників із запланованими, контролі 
статей витрат за центрами якості та бізнес-
процесами, що підвищить точність складання 
бюджетів, безперервний контроль та зворот-
ній зв'язок.

Таблиця 4
Взаємозв’язок бюджету за бюджетами  

за центрами якості (рівень 3)  
та за бізнес-процесами (рівень 2)  
у загальному бюджеті (рівень 1)
Бізнес-
процес 

Центр 
якості П

ос
та

ча
нн

я

В
ир

об
ни

цт
во

Ко
нт

ро
ль

 
як

ос
ті

 го
то

во
ї 

пр
од

ук
ці

ї

Зб
ут

1.1 О
1.2 П
2.1 П
2.2 П
2.3 О, ВД
2.4 П
2.5 О
2.6 О
2.7 ВД
2.8 П
2.9 О

2.10 ВД
2.11 ВД
3.1 О
3.2 О, ЗД
4.1 ВД
4.2 ЗД

П – витрати на попередження; О – витрати на оцінку; 
ВД – витрати на внутрішні дефекти; ВЗ – витрати на 
зовнішні дефекти.
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Статтю присвячено актуальним питанням формування облікової політики в частині корпоративних прав 
учасників акціонерного товариства. Обґрунтовано необхідність облікової політики для акціонерних товариств. 
Розглянуто принципи та складові формування облікової політики підприємства щодо формування методич-
них засад у частині корпоративних прав акціонерів.
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Статья посвящена актуальным вопросам формирования учетной политики в части корпоративных прав 
участников акционерного общества. Обоснована необходимость учетной политики для акционерных об-
ществ. Рассмотрены принципы и составляющие формирования учетной политики предприятия по формиро-
ванию методических основ в части корпоративных прав акционеров.

Ключевые слова: акционер, бухгалтерский учет, учетная политика, приказ об учетной политике.
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IN TERMS OF CORPORATE RIGHTS OF THE PARTICIPANTS OF JOINT-STOCK COMPANY 

The article is devoted to topical issues of formation of accounting policy in terms of corporate rights of members of 
the company. The necessity of accounting policies for joint stock companies. The principles and components of form-
ing of registration policy of the enterprise to the formation of methodical bases of the corporate rights of shareholders.

Keywords: shareholder, accounting, accounting policies,the order on accounting policies.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку економіки ведення бухгалтерського 
обліку здійснюється на підставі нормативно-
правових документів, що дає змогу регла-
ментувати єдині принципи та закони з метою 
регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 
Проте суб’єкти підприємницької діяльності 
самостійно визначають облікову політику, 
зокрема це ті способи і прийоми, якими керу-
ється підприємство при організації та веденні 
бухгалтерського обліку відповідно до своєї 
спеціалізації.

Методичні засади є основною складовою 
облікової політики підприємства, у них визна-
чаються принципи і, головне, методи і проце-
дури ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми облі-

кової політики зробили такі вчені: М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, А.В. Загородній, М.В. Кужель-
ний, В.Г. Лінник. Проте, незважаючи на значну 
кількість досліджень, єдиного підходу до трак-
тування облікової політики немає.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є розробка 
елементів облікової політики щодо корпора-
тивних прав учасників акціонерного товари-
ства в Положенні про облікову політику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підприємства України мають певний досвід 
формування облікової політики, але зі змі-
нами законодавчо-правових і нормативних 
актів, які безпосередньо чи опосередковано 
впливають на порядок обліку окремих видів 
активів, зобов’язань і господарських операцій, 
змінюються і методичні засади облікової полі-
тики, тому цей процес безперервний [1].

© Брадул О.М., Шепелюк В.А.
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Особливо важливо сформувати облікову 
політику, а в ній і методичні засади публічного 
акціонерного товариства, які повинні перейти 
до складання фінансової звітності за Міжнарод-
ними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) 
і тому вести облік за Міжнародними стандар-
тами бухгалтерського обліку (МСБО) [1].

Формуючи облікову політику, підприємства 
повинні дотримуватись принципу послідов-
ності, що передбачає постійне (із року в рік) 
застосування принципів, методів і процедур 
ведення бухгалтерського обліку, що були 
обрані підприємством, тому питання форму-
вання методичних засад завжди є актуальним 
для кожного підприємства і повинно вирішува-

тись з урахуванням регулюючих законодавчо-
правових і нормативних актів [1].

При формуванні облікової політики підпри-
ємства можуть застосовувати вимоги МСФЗ. 
Це насамперед відноситься до підприємств, 
які повинні складати фінансову звітність за 
МСФЗ (публічні акціонерні товариства та ін.). 
Застосування таких вимог відноситься тільки 
до тих конкретних операцій, подій та умов гос-
подарської діяльності, відносно яких у Наці-
ональних положеннях (стандартах) та інших 
нормативно-правових актах відсутні норми 
відображення їх у бухгалтерському обліку і 
фінансовій звітності [1].

Розглянемо підходи до сутності поняття 
«облікова політика» у науковій літе-
ратурі (табл. 1).

Проаналізувавши дані табл. 1, 
видно, що на сьогодні серед учених 
немає єдиної думки щодо тракту-
вання поняття «облікова політика». 
Проте цілком погоджуємося з дум-
кою Ф.Ф. Бутинця [2, с. 51], що сис-
тема, яка наявна на сьогодні в Укра-
їні, не встановлює спосіб ведення 
бухгалтерського обліку з конкретного 
питання і під час формування обліко-
вої політики підприємство самостійно 
розробляє відповідний спосіб на під-
ставі діючих положень. 

Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «облікова політика» в різних літературних джерелах
№ з/п Джерело Визначення

1. Ф.Ф. Бутинець
[2, с. 51]

Облікова політика – це не просто сукупність способів ведення 
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір 
методики обліку, яка дає змогу використовувати різні варіанти 
відображення фактів господарського життя. У широкому розу-
мінні її можна визначити як управління обліком, а у вузькому –  
як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством кон-
кретних методик ведення обліку)

2. М.Т. Білуха 
[3, с. 214]

Облікова політика – це вибір суб’єктом господарювання мето-
дичних прийомів відображення в бухгалтерському обліку фінан-
сово-господарських операцій на конкретний період із числа лега-
лізованих державними органами управління (переважно на рік)

3.
М.Ф. Бичков, 
Н.Н. Балашова 
[4, с. 22]

Облікова політика – це прийнята підприємством сукупність спо-
собів (прийомів) ведення бухгалтерського обліку – первинного 
спостереження, вартісного виміру, поточного групування та під-
сумкового узагальнення фактів господарської діяльності

4. В.А. Шпак 
[5, с. 204]

Облікова політика – цілеспрямована організаційно-управлінська 
діяльність, пов’язана з формуванням облікового порядку (чіткої 
організації бухгалтерського обліку з дотриманням установлених 
правил обліку)

5. Л.П. Хабарова 
[6, с. 10]

Облікова політика – це прийнята сукупність способів ведення 
бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного 
виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення фак-
тів господарської діяльності

 

макрорівень – політика 
державних органів  

Закон України «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в 
Україні», інструкції, 
положення, постанови КМУ 

 

Наказ та розпорядження 
керівника про облікову 
політику підприємства 

мікрорівень – політика 
конкретного підприємства 

Рівні облікової політики 

 
Рис. 1. Рівні облікової політики
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Отже, облікова політика повинна форму-
ватися на двох рівнях: макрорівні – політика 
державних органів щодо розвитку обліку в 
Україні, макрорівні – політика конкретного під-
приємства з метою забезпечення надійності та 
достовірності фінансової звітності. Розглянемо 
детальніше рівні облікової політики (рис. 1). 

Облікова політика на рівні держави (макро-
рівень) характеризується розробкою та при-
йняттям нормативно-правової бази, що дає 
змогу регулювати питання щодо бухгалтер-
ського обліку і складання фінансової звіт-
ності в Україні, зокрема Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», різноманітні інструкції, постанови та 
положення. На формування облікової політики 
на рівні країни можуть впливати такі фактори: 
рівень розвитку ринкової економіки, інтеграція 
економіки країни у світовий економічний про-
стір та вимоги, які висувають міжнародні орга-
нізації щодо бухгалтерського обліку та скла-
дання різних форм звітності. 

Облікова політика на рівні підприємства 
(макрорівень) має враховувати: форму влас-
ності та організаційно-правову структуру під-
приємства; вид економічної діяльності, що 
зумовлює особливості та умови облікової 
роботи; розміри суб’єкта господарювання; 
матеріально-технічне забезпечення обліково-
аналітичної роботи підприємства та рівень 
забезпеченості кваліфікованими обліковими 
працівниками, систему внутрішнього контр-
олю в частині корпоративних прав. Деталь-
ніше зупинимося на розгляді даного рівня 
облікової політики.

На сьогодні суб’єкт господарювання в особі 
керівника або головного бухгалтера само-
стійно визначає облікову політику, зазначаючи 
всі можливі варіанти організації та ведення 
бухгалтерського обліку. Разом із тим підпри-
ємство обирає форму ведення бухгалтер-
ського обліку як певну систему регістрів обліку, 
порядку і способу реєстрації та узагальнення 
інформації в них із дотриманням єдиних мето-
дологічних засад і з урахуванням особли-
востей господарської діяльності та наявної 
технології обробки облікових даних, звітності 
й систему внутрішнього контролю, зокрема 
корпоративних прав, затверджує правила 
документообігу і технологію обробки обліко-
вої інформації, додаткову систему рахунків і 
регістрів аналітичного обліку щодо корпора-
тивних прав.

Основним документом, в якому зазнача-
ються положення облікової політики, є Наказ 
керівника про облікову політику суб’єкта гос-

подарювання. Відповідно до чинного законо-
давства, даний Наказ складається на кож-
ний наступний звітний рік і призначений для 
внутрішнього розпорядку. Форму та зміст 
документу керівник або бухгалтер визначає 
самостійно відповідно до галузевої специфіки 
самого суб’єкта підприємницької діяльності, 
оскільки вони не регламентовані чинним зако-
нодавством. Відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», внесення змін до Наказу про 
облікову політику протягом поточного року не 
допускається. Проте зміна положень обліко-
вої політики можлива за певних умов і має 
бути обґрунтована та відображена в поясню-
вальній записці до річного звіту підприємства. 

При організації та веденні бухгалтерського 
обліку, зокрема в частині корпоративних прав, 
і в подальшому складанні звітності необхідно 
керуватися законами України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні», 
«Про акціонерні товариства», «Про господар-
ські товариства», «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» та іншими нормативно-правовими 
актами щодо корпоративних прав із метою 
правильного відображення даних прав у бух-
галтерському обліку та звітності і надавати 
достовірну та своєчасну інформацію користу-
вачам звітності.

О.І. Пилипенко [7, с. 157] відзначає, що 
єдина корпоративна облікова політика є тим 
важливим засобом, завдяки якому існує мож-
ливість розумного поєднання державного 
регулювання і власної ініціативи корпорації 
в питаннях організації та ведення бухгалтер-
ського обліку, що дає змогу своєчасно вия-
вити позитивні та негативні соціально-еконо-
мічні результати діяльності корпорації та їх 
наслідки, забезпечити баланс інтересів усіх 
учасників корпоративних відносини, відобра-
жати ефективні методи взаємодії держави, 
ринку і корпоративних утворень, а також допо-
магає виявити «вузькі місця», резерви та еко-
номічні вигоди від здійснення господарських 
операцій та їх відображення в бухгалтер-
ському обліку за допомогою відповідних аль-
тернативних методів і способів, обраних кор-
порацією. Таким чином, облікова політика є 
важливим засобом функціонування корпора-
ції, оскільки: забезпечує керівництво, акціоне-
рів та інвесторів необхідною інформацією для 
прийняття ефективних управлінських рішень, 
надає інформацію для управління ресурсами 
корпорації, забезпечує виживання корпорації 
на рівні стратегічного і тактичного управління, 
що проявляється у застосуванні системи 
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трансформованих показників, які характе-
ризують економічні вигоди діяльності корпо-
рації, виявляють причини та наслідки зміни 
цих показників, вимірюють взаємозв’язки між 
ними з метою повного використання майбут-
ніх економічних вигод корпорації.

В обліковій політиці підприємства необ-
хідно передбачити затверджений робочий 
План рахунків бухгалтерського обліку, зокрема 
в частині обліку корпоративних прав, оскільки 
на сьогодні існує багато різноманітних видів 
корпоративних прав, тому суб’єкту господа-
рювання необхідно перебачити їх вид, а разом 
із тим затвердити порядок ведення аналітич-
ного обліку корпоративних прав. Суб’єкт гос-
подарювання при відображенні даних прав у 
бухгалтерському обліку з метою дотримання 
вимог чинного законодавства повинен дотри-
муватися таких принципів, які обов’язково 
повинні бути передбачені в обліковій політиці 
підприємства:

1. Повного висвітлення, оскільки фінансова 
звітність повинна містити всю інформацію про 
стан корпоративних прав, які наявні в учасни-
ків акціонерного товариства у звітному періоді, 
та можливість прийняття на його основі еко-
номічно ефективного управлінського рішення 
в майбутньому. 

2. Послідовності, оскільки суб’єкт госпо-
дарювання при створенні має передбачити 
в обліковій політиці всі можливі варіанти 
обліку корпоративних прав і застосовувати 
її постійно (з року в рік). Однак зміна обліко-
вої політики щодо обліку корпоративних прав 
можлива лише у випадках, передбачених 
чинним законодавством, і має бути достат-
ньо обґрунтована та розкрита у фінансовій 
звітності.

3. Превалювання змісту над формою, 
оскільки суб’єкт господарювання операції 
щодо корпоративних прав повинен обліко-
вувати виходячи із їх сутності, а не лише з 

Таблиця 2
Запропоновані елементи облікової політики в частині корпоративних прав  

учасників акціонерного товариства в розрізі основних складових облікової політики 

Складові Елементи облікової політики Ефект від впровадження 
рекомендацій

Складові Елементи облікової політики Ефект від упровадження реко-
мендацій

Організаційна 

Визначення відповідальних осіб та 
встановлення сфер відповідальності за 
ведення бухгалтерського обліку операцій, 
пов’язаних із корпоративними правами 
акціонерів

Упорядкування прав і обов’язків 
працівників бухгалтерії, чіткий 
розподіл відповідальності

Методична 

Встановлення складу корпоративних 
прав учасників акціонерного товариства; 
порядок оцінки корпоративних прав кож-
ного з учасників акціонерного товариства; 
ведення аналітичного обліку операцій, 
пов’язаних із корпоративними правами; 
нарахування та виплата дивідендів учас-
никам акціонерного товариства 

Достовірне відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку 
та у звітності інформації про здій-
снені корпоративні права учасни-
ків акціонерного товариства при 
їх виникненні, безоплатній пере-
дачі, емісії та припиненні (при 
виході учасника з акціонерного 
товариства)

Технічна 

Визначення нетипових первинних доку-
ментів щодо корпоративних прав учас-
ників акціонерного товариства; встанов-
лення форм внутрішньої звітності щодо 
даних прав акціонера; передбачення 
робочого плану рахунків, зокрема в час-
тині корпоративних прав акціонерів; 
інформаційне та програмне забезпечення 
ведення бухгалтерського обліку корпора-
тивних прав; забезпечення системи вну-
трішнього контролю щодо даних прав із 
метою їх захисту; встановлення порядку 
проведення інвентаризації майна, що є 
внесками до статутного капіталу та засвід-
чує майнове корпоративне право

Своєчасне заповнення пер-
винних документів та розробка 
заходів контролю створюють 
передумови для своєчасного і 
правильного облікового відобра-
ження таких операцій та сприя-
ють захисту корпоративних прав 
акціонерів

Джерело: власна розробка автора



659

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

їх юридичної форми, підтвердженням яких 
будуть первинні документи.

4. Єдиного грошового вимірника, оскільки 
суб’єкт господарювання, здійснюючи свою 
діяльність на території України, повинен у 
фінансовій звітності відображати операції в 
єдиній грошовій одиниці.

5. Принцип періодичності є доцільним, 
оскільки зі складанням фінансової звітності 
діяльність підприємства поділяється на певні 
проміжки часу, що дасть змогу оцінити стан 
корпоративних прав на підприємстві. Фінан-
сова звітність подається з річною періодич-
ністю, проміжна – з квартальною.

Обов’язковою умовою функціонування 
суб’єкта господарювання є ведення бухгал-
терського обліку на підприємстві, що, своєю 
чергою, має ґрунтуватися на відповідних 

принципах бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності. Вважаємо, що дані принципи 
гарантують і захищають інтереси як корис-
тувачів, так і власників підприємства, тому є 
обов’язковими для дотримання.

Для ефективного формування облікової 
політики щодо корпоративних прав учасни-
ків акціонерного товариства вважаємо за 
доцільне розглянути основні елементи обліко-
вої політики в частині виокремлення основних 
її складових (табл. 2). 

Таким чином, організаційна складова обліко-
вої політики в частині корпоративних прав учас-
ників акціонерного товариства повинна врегу-
льовувати основні питання щодо визначення 
відповідальних осіб із ведення бухгалтерського 
обліку даних прав акціонерів, що забезпечить 
функціональність обов’язків працівників бухгал-

Таблиця 3
Елементи облікової політики щодо корпоративних прав  

учасників акціонерного товариства в Положенні про облікову політику
Положення облікової політики Характеристика

Організація ведення 
бухгалтерського обліку 
корпоративних прав акціонерів

Визначення відповідальних осіб за ведення бухгалтер-
ського обліку корпоративних прав акціонерів

Склад та класифікація 
корпоративних прав акціонерів

Складові корпоративних прав учасників акціонерного 
товариства: право на дивіденди; право на придбання 
та викуп акцій; право на частку при розподілі коштів 
товариства при його ліквідації; право на виплату вар-
тості майна при виході учасника

Документування операцій, 
пов’язаних із корпоративними 
правами (первинні документи та 
форми внутрішньої звітності)

Перелік первинних документів та форми внутрішньої 
бухгалтерської звітності, зокрема в частині корпоратив-
них прав учасників акціонерного товариства, встанов-
люються на підприємстві самостійно залежно від потреб 
управління

Оцінка корпоративних прав

Даний елемент методу бухгалтерського обліку дає змогу 
оцінити кількість корпоративних прав за кожним окремим 
акціонером, що дасть змогу визначити ступінь впливу 
на управління товариством; перевірити правильність 
її відображення на рахунках бухгалтерського обліку та 
нарахування і виплати дивідендів акціонерам із метою 
прийняття ефективного рішення в майбутньому

Інвентаризація корпоративних прав

Проведення інвентаризації майна, що є внесками до 
статутного капіталу та засвідчує майнове корпора-
тивне право акціонерів. Необхідно відзначити, що при 
наявності в акціонера інших видів корпоративних прав 
інвентаризацію можна прослідкувати лише за її фак-
тичним документальним відображенням

Відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку 
корпоративних прав

Використання даного елементу методу бухгалтерського 
обліку дасть змогу узагальнити інформацію щодо корпо-
ративних прав акціонерів на рахунках бухгалтерського 
обліку, а також розробити систему аналітичних рахунків 
щодо даних прав із метою їх деталізації

Внутрішній контроль корпоративних 
прав акціонерів

Застосування прийомів документального контролю з 
метою розроблення єдиної методики контролю корпо-
ративних прав акціонерів

Джерело: власна розробка авторів
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терської служби. Методична складова повинна 
передбачати основні прийоми та методи бух-
галтерського обліку корпоративних прав. Вона 
включає визначення складу та класифікацію 
даних прав із метою прийняття ефективних 
управлінських та інвестиційних рішень. 

Технічна складова облікової політики щодо 
корпоративних прав учасників акціонерного 
товариства повинна містити такі питання: 
визначення первинних документів щодо 
даних прав; установлення форм внутрішньої 
звітності корпоративних прав; передбачити 
робочий план рахунків, зокрема в частині кор-
поративних прав акціонерів; інформаційне та 
програмне забезпечення ведення бухгалтер-
ського обліку корпоративних прав; забезпе-
чення системи внутрішнього контролю щодо 
даних прав із метою їх захисту; встановлення 
порядку проведення інвентаризації майна, що 
є внесками до статутного капіталу та засвід-
чує майнове корпоративне право. 

Пропонуємо розглянути вищенаведені еле-
менти облікової політики щодо корпоратив-
них прав учасників акціонерного товариства в 
Положенні про облікову політику (табл. 3).

Встановлено, що необхідність розробки 
наведених вище елементів, зумовлена невре-
гульованістю даних питань на законодавчому 
рівні. Усі виділені в табл. 3 елементи повинні 
бути відображені в Положенні про облікову 
політику підприємства в частині організації та 
методики бухгалтерського обліку корпоратив-
них прав учасників акціонерного товариства. 
Крім того, реалізація облікової політики є тим 
інструментом, який дає змогу власникам побу-
дувати бухгалтерський облік таким чином, 
щоб максимально задовольнити їх потреби 
в інформації про розмір та динаміку корпора-
тивних прав для управління своєю власністю.

Для вирішення цієї проблеми в обліковій 
політиці суб’єкта господарювання необхідно 
передбачити затверджений робочий План 

рахунків бухгалтерського обліку саме в частині 
обліку корпоративних прав, оскільки на сьо-
годні існує багато різноманітних видів корпора-
тивних прав, та затвердити порядок ведення 
аналітичного обліку корпоративних прав. Разом 
із тим розглянуто і систематизовано рівні регу-
лювання корпоративних прав, а в частині облі-
кової політики узагальнено основні права та 
обов’язки головного бухгалтера акціонерного 
товариства та проаналізовано відповідаль-
ність за порушення чинного законодавства. 

Висновки з цього дослідження. Із метою 
відображення основних положень щодо орга-
нізації обліку корпоративних прав учасників 
акціонерного товариства в обліковій політиці 
запропоновано загальні її елементи, які вище 
керівництво може взяти за основу при її фор-
муванні: встановлення складу корпоратив-
них прав учасників акціонерного товариства; 
порядок оцінки корпоративних прав кожного з 
учасників акціонерного товариства; ведення 
аналітичного обліку операцій, пов’язаних із 
корпоративними правами; нарахування та 
виплата дивідендів учасникам акціонерного 
товариства, визначення нетипових первин-
них документів щодо корпоративних прав 
учасників акціонерного товариства; встанов-
лення форм внутрішньої звітності щодо даних 
прав акціонера; передбачити робочий план 
рахунків, зокрема в частині корпоративних 
прав акціонерів; інформаційне та програмне 
забезпечення ведення бухгалтерського обліку 
корпоративних прав; забезпечення системи 
внутрішнього контролю щодо даних прав із 
метою їх захисту; встановлення порядку про-
ведення інвентаризації майна, що є внесками 
до статутного капіталу та засвідчує майнове 
корпоративне право. Таке врахування слу-
жить передумовою забезпечення повноти і 
достовірності облікового відображення опе-
рацій, пов’язаних із корпоративними правами 
акціонерів.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі відбувається 
реформування державного фінансового 
контролю. Створення принципово нових орга-
нів державного контролю, таких як Державна 
аудиторська служба, вдосконалення зако-
нодавства, яке регулює такий вид контролю, 
передбачає вирішення актуальних проблем, 
пов’язаних із теорією та практикою. Однією з 
них є виокремлення видів державного аудиту. 
Дана проблема має не лише академічний 
інтерес, а й досить важлива з практичної точки 
зору. Незважаючи на те що класифікації дер-
жавного контролю, у тому числі й державного 
аудиту, в економічній літературі приділяється 
багато уваги, розвиток економіки вимагає 
постійного перегляду критеріїв поділу держав-
ного аудиту на окремі види. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Висвітлення аспектів державного аудиту 
знайшли своє відображення у працях вітчиз-
няних фахівців: В. Бугаєнко [1], Л. Гуцаленко 
[2], Л. Дікань [3], Ю. Петренко [4], Є. Мниха 
[5], О. Хаблюк [6], О. Шевчук [7] та ін. У нау-

кових працях детально аналізують зміст 
державного аудиту, його значення в системі 
державного фінансового контролю, повнова-
ження суб’єктів його здійснення, проблеми та 
напрями розвитку державного аудиту в нашій 
країні. Досліджують автори й питання класи-
фікації державного аудиту. Заслуговують на 
увагу наукові праці з цього питання К. Процун 
[8], Ю. Лядової [9], І. Стефанюка [10], Ю. Сло-
бодяник [11] та ін. Віддаючи належне резуль-
татам проведених досліджень, необхідно від-
значити, що недостатньо визначені основні 
принципи, якими доцільно керуватися при 
розробці науково обґрунтованої класифікації 
державного аудиту.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є дослідження 
основних принципів класифікації державного 
аудиту як інструменту вдосконалення його 
теорії та практики і виокремлення ознак, за 
якими доцільно класифікувати цю форму дер-
жавного фінансового контролю.

Основним завданням дослідження є: систе-
матизація пропозицій науковців щодо діючих 
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класифікацій; обґрунтування принципів кла-
сифікації державного аудиту; вдосконалення 
його класифікації виходячи з подальшого роз-
витку науки і практики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Класифікації належить важлива 
роль у пізнанні та практиці. За її допомогою 
отримують можливість вибудувати струнку 
систему розміщення різноманітних об’єктів 
за класами, які розміщені в таблицях, схе-
мах тощо. Під класифікацією розуміють поділ 
предметів на класи таким чином, щоб кожен 
із них займав відносно інших точно визначене 
місце [12, с. 59].

Важливим завданням розробки науково 
обґрунтованої класифікації державного 
аудиту є визначення її принципів, тобто основ, 
засад, на яких вона ґрунтується. Принцип – це 
щось початкове у пізнавальному процесі, коли 
немає нічого, об’єкт незрозумілий, але щось 
задає поштовх до пізнавальної діяльності. 
Проте, виступаючи початковим компонентом 
пізнання, сам принцип є результатом числен-
них актів пізнання [13, с. 31]. Цим філософ-
ським підходом доцільно скористатися при 
визначенні сутності принципів класифікації 
державного аудиту.

Принципи побудови будь-якої системи, 
як правило, є самоочевидними, детермі-
нованими її внутрішніми зв’язками. Тобто 
зсередини кожна система виглядає несу-
перечливою, логічною, причинно-обумов-
леною, аргументованою. Тому не доцільно 
застосовувати внутрішню логіку однієї сис-
теми для критики іншої. Першим принципом 
слід назвати принцип об’єктивності, тобто 
визнання об’єктивного існування дійсності як 
об’єкта пізнання. Це означає, що перш ніж 
ставити питання про можливість пізнання, 
треба з’ясувати питання про те, чи існує об’єкт 
пізнання. Важливо також знати, що в нашому 
знанні за змістом є об’єктивним, як можна 
обмежити суб’єктивні моменти в пізнавальній 
діяльності.

Державний аудит є однією з форм держав-
ного фінансового контролю. Його необхідно 
розуміти не як ревізійну діяльність контро-
люючих органів, а як інструмент державного 
управління, чітку систему та безперервний 
процес, направлені на оцінку достовірності 
фінансової інформації, підвищення ефектив-
ності використання державних фінансових 
ресурсів. І тому одним із перших принципів 
його класифікації є об’єктивність.

Наступним принципом класифікації 
доцільно назвати принцип пізнаванності. Від-

повідно до цього принципу, обґрунтовано, що 
знання людини здатні адекватно відображати 
дійсність, створювати за певними критеріями 
істинну картину. Це означає, що, з одного боку, 
процес пізнання не має межі, а з іншого – він 
на кожному історичному етапі обмежений рів-
нем можливостей і потребами практики. 

Принцип практики є третім у цьому пере-
ліку. Тобто не можна зрозуміти сутність піз-
навальної діяльності, не з’ясувавши природи 
людської діяльності. Практика у зв’язку з 
цим принципом проголошується відправною 
точкою, джерелом, основою процесу, кінце-
вою метою і результатом пізнання і найваж-
ливішим об’єктивним критерієм істинності. 
Варто відзначити, що у формах діяльного 
освоєння людиною світу практика включає в 
себе всю сукупність предметних форм діяль-
ності людей – від економічного виробництва 
до виробництва матеріальної і духовної куль-
тури. Пізнання носить суспільний характер, 
який обумовлюється працею і мовою, відо-
бражає реальну дійсність не безпосередньо, 
а опосередковано – через матеріально-прак-
тичну діяльність. Практика породжує потребу 
в нових матеріалах, джерелах енергії і т. п., і 
це стимулює розвиток пізнання. Отже, істо-
ричний розвиток практики є рушійною силою 
пізнання.

Важливими принципами, які доцільно вра-
ховувати при обґрунтуванні класифікації дер-
жавного аудиту, є принципи цілісності та сис-
темності. Вони передбачають дослідження 
державного аудиту з двох позицій: у співвід-
несенні об'єкту із середовищем, зовнішнім 
оточенням і через внутрішній розподіл самої 
системи з виділенням її елементів, властивос-
тей, функцій та їх місця в межах цілого. При 
цьому властивості цілого досліджують з ура-
хуванням властивостей елементів, і навпаки.

Отже, загальні принципи класифікації дер-
жавного аудиту повинні відповідати таким 
вимогам:

• об'єктивно відображати сутність реаль-
них процесів; 

• відповідати законам розвитку суспіль-
ства і бізнесу;

• визначати загальні положення, властиві 
організаціям різних типів і видів;

• бути визнаними суспільством;
• мати системний характер; 
• відповідати вимогам практики.
При дослідженні класифікації держав-

ного аудиту застосовують різні ознаки його 
поділу. Окремі автори поділяють державний 
аудит на фінансовий та аудит ефективності 
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[2; 3]. Інші визначають такі класифікаційні 
ознаки державного аудиту: за суб’єктами, які 
мають право проводити державний аудит, за 
об’єктами, за підконтрольними суб’єктами, за 
метою [14, с. 21]. 

Кожному підвиду державного аудиту при-
таманні властиві йому процедури, тобто поря-
док дій, які здійснюють за допомогою методів. 
К. Процун при дослідженні питання класифі-
кації державного фінансового аудиту виділяє 
такі критерії його поділу: процедури, методи, 
форми, підвиди [8, с. 282]. 

Види і форми як класифікаційні ознаки дер-
жавного аудиту виділяє Ю. Лядова [9, с. 31]. 
Автор запропонувала класифікацію, що врахо-
вує напрями, за якими здійснює державний аудит 
Державна фінансова інспекція (орган реорганізо-
вано в Державну аудиторську службу).

Окремі автори визначають види держав-
ного аудиту залежно від рівня їх проведення. 
На першому рівні виділяють міжнародний 
і національний державний аудит. Другий 
рівень – зовнішній і внутрішній державний 
аудит, паралельний, спільний і узгоджений 
аудит [11, с. 353].

Вибір нашої позиції щодо класифікації дер-
жавного аудиту наведений у табл. 1.

Вважаємо, що класифікація державного 
аудиту повинна не бути громіздкою, однак 
повною мірою розкривати внутрішній зв’язок 
і спосіб організації цієї форми державного 
фінансового контролю, взаємодію елементів, 
процесів, явищ як між собою, так і з зовнішнім 
середовищем.

Суб’єктами, які відповідно до чинного зако-
нодавства мають право проводити державний 
аудит, є Рахункова палата України і Державна 
аудиторська служба.

Законом України «Про Рахункову палату» 
чітко визначено, що державний фінансовий 
контроль здійснює цей орган через прове-
дення фінансового аудиту, аудиту ефектив-
ності, експертизи, аналізу та інших контроль-
них заходів [15].

Державна аудиторська служба реалізує 
державний фінансовий контроль через здій-
снення державного фінансового аудиту; пере-
вірки державних закупівель; інспектування 
(ревізії); моніторингу закупівель; контролю 
стану внутрішнього аудиту [16].

Таблиця 1
Класифікація державного аудиту 

№ 
з/п Критерії класифікації Види аудиту

1. Залежно від суб’єкту, який 
проводить державний аудит

державний аудит, який проводить Рахункова палата 
України
державний аудит, який проводить Державна аудитор-
ська служба

2. 
Організаційні взаємозв'язки 
контролюючого і підконтроль-
ного суб’єкта

зовнішній державний аудит

внутрішній державний аудит

3. За підконтрольними 
суб’єктами

аудит суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки, державного і комунального майна
аудит бюджетних установ
аудит органів державної і місцевої влади

4. За об’єктами

аудит ефективності використання державних коштів і 
майна
аудит виконання державного і місцевого бюджетів
аудит виконання бюджетних програм
аудит окремих господарських операцій 
аудит правильності ведення, повноти обліку і досто-
вірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету 

5. За метою фінансовий аудит
аудит ефективності

6. Функції в управлінні економіч-
ною діяльністю

Запобіжний
Оперативний
Ретроспективний
Стратегічний

Джерело: розроблено авторами
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У теорії та в практичній діяльності викорис-
товують поняття «податковий аудит» і ведуть 
мову про Державну фіскальну службу як 
суб’єкт державного аудиту. Вважаємо, що цей 
орган проводить заходи фіскального контр-
олю, які, по суті, не є аудитом як формою 
державного фінансового контролю. І в Подат-
ковому кодексі, який регулює проведення 
фіскального контролю, термін «податковий 
аудит» не зазначений.

Державний аудит поділяють на зовнішній 
та внутрішній. Сутність зовнішнього і внутріш-
нього аудиту досить детально розкрито у бага-
тьох працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених [1; 5; 7–10]. Якщо зовнішній аудит про-
водиться спеціалізованими органами держав-
ного фінансового контролю, то внутрішній – 
спеціально створеними підрозділами в системі 
управління. Метою внутрішнього державного 
аудиту є надання незалежних та об’єктивних 
рекомендацій і консультацій, спрямованих 
на удосконалення діяльності органів дер-
жавного і комунального сектору, підвищення 
ефективності процесів управління, сприяння 
досягненню мети такими органами [17, с. 25]. 
Створення підрозділів внутрішнього аудиту 
пов’язане з посиленням функції державного 
фінансового контролю. Внутрішній аудит роз-
глядають як ланку внутрішнього контролю. Він 
сприяє створенню високоефективної системи 
управління державними коштами, державним 
і комунальним майном. 

Важливою ознакою класифікації видів 
аудиту є класифікація залежно від функцій в 
управлінні фінансово-господарською діяль-
ністю. Порівняно з іншими формами контролю 
державний аудит має інші ідеологію, мету і 
завдання. Його необхідно розуміти не як реві-
зійну діяльність контролюючих органів, а як 
інструмент державного управління, чітку сис-
тему та безперервний процес, направлені на 
оцінку достовірності фінансової інформації, 
підвищення ефективності використання дер-
жавних фінансових ресурсів. Доцільно внести 
корективи до завдань, які виконує державний 
аудит. Відповідно, державний аудит пови-
нен виконувати не лише завдання виявлення 
помилок і порушень, тобто завдання ретро-
спективного характеру. Державні аудитори 
повинні бути творцями, які виявляють неефек-
тивність і визначають шляхи усунення проблем 
і ризиків, з якими зустрічається цей підконтр-
ольний суб’єкт. Тому крім ретроспективного 
характеру, функції державного аудиту повинні 
бути направлені на запобігання передкризових 
явищ, помилок і порушень, оцінки стратегії роз-

витку підконтрольної установи, обґрунтування 
оптимальної або пропозицію альтернативної 
стратегії і перспективної програми розвитку 
суб'єкта господарювання, оцінку прогнозів і 
напрямів розвитку окремих галузей економіки, 
регіонів і держави в цілому. Державний страте-
гічний аудит, з одного боку, можна розглядати 
як особливий вид контролю, направлений на 
виявлення відповідності витрачених фінан-
сових коштів рівню досягнення стратегічних 
цілей, а з іншого боку – інструмент управління, 
що дає змогу оцінити та скоригувати прийняті 
стратегічні рішення [18].

З усіх видів аудиту найменше досліджений 
аудит ефективності. Законодавством визна-
чено й суть аудиту ефективності як «встанов-
лення фактичного стану справ та надання 
оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних 
надходжень, продуктивності, результативності, 
економності використання бюджетних коштів їх 
розпорядниками та одержувачами, законності, 
своєчасності і повноти прийняття управлін-
ських рішень учасниками бюджетного процесу, 
стану внутрішнього контролю розпорядників 
бюджетних коштів» [15]. У Стандартах аудиту 
Міжнародної організації вищих контрольних 
органів (INTOSAI) чітко зазначено, що в про-
цесі аудиту ефективності перевіряють еконо-
мічність (economy), ефективність (efficiency) і 
результативність (effectiveness) програми чи 
діяльності організації [19]. 

Аудит ефективності є перевіркою діяль-
ності органів державної влади, одержува-
чів державних коштів, підприємств, установ 
і організацій, які використовують державне і 
комунальне майно, з метою визначення ефек-
тивності використання державних фінансових 
ресурсів і майна. Такий аудит передбачає: а) 
контроль економного використання організа-
цією, яка перевіряється, державних коштів, 
витрачених на досягнення конкретних резуль-
татів її діяльності; б) контроль продуктивності 
використання організацією трудових, фінан-
сових та інших ресурсів у процесі виробни-
чої й іншої діяльності, а також використання 
інформаційних систем і технологій; в) контр-
оль результативності діяльності організації, 
яка перевіряється. 

Висновки з цього дослідження. Кожна 
класифікація розкриває зв'язки між предме-
тами, що класифікуються. Важливим аспек-
том теорії державного аудиту є доцільність 
обґрунтування принципів такої класифіка-
ції. До цих принципів слід віднести принципи 
об’єктивності, пізнаванності, практики, ціліс-
ності та системності. Класифікація держав-
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ного аудиту необхідна для наукової розробки 
основ його теорії, подальшого вдосконалення 
практики, підвищення ефективності та якості, 
підготовки і покращання кваліфікації держав-
них аудиторів. 

Запропонована авторами класифікація є 
змістовною, враховує основні аспекти теорії і 
практики державного аудиту. Всі види аудиту 

взаємопов'язані в єдиній системі державного 
фінансового контролю, спрямовані на вдоско-
налення управління державними ресурсами. 

Будь-яка класифікація відносна. Із роз-
витком науки практики вона уточнюється, 
доповнюється, замість однієї класифікації 
створюється нова, більш відповідна до вимог 
сьогодення. 
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У статті висвітлено поняття «витрати», досліджено особливості обліку витрат сільськогосподарського під-
приємства, сформовано основні проблеми обліку виробничих витрат сільськогосподарського підприємства, 
їх причини та способи вирішення. Розглянуто особливості оподаткування та звітність сільськогосподарських 
товаровиробників з урахуванням змін у законодавстві.

Ключові слова: витрати, сільськогосподарське підприємство, облік витрат, проблеми обліку, оподаткуван-
ня, єдиний податок.

Букало Н.А., Данилюк Н.В. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В статье освещено понятие «расходы», исследованы особенности учета расходов сельскохозяйствен-
ного предприятия, осуществлено группирование производственных расходов сельскохозяйственного пред-
приятия, сформированы основные проблемы учета производственных расходов сельскохозяйственного 
предприятия, их причины и способы решения. Рассмотрены особенности налогообложения и отчетности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом изменений в законодательстве.

Ключевые слова: расходы, сельскохозяйственное предприятие, учет расходов, проблемы учета, нало-
гообложения, единый налог. 

Bukalo N.A., Danyliuk N.V. IMPROVING ACCOUNTING PRODUCTIVE COSTS IN AGRICULTURAL 
ENTERPRISES AND FEATURES TAX STATEMENTS

The article describes the concept of «costs», studied the features accounting production costs of agricultural enter-
prises, formed the consider problems of account production costs of agricultural enterprise, their reasons and solutions. 
The features of the taxation and reporting of agricultural producers, taking into account changes in a legislation.

Keywords: costs, agricultural enterprises, costs accounting, accounting problems, taxation, the only tax.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Облік витрат сільськогосподарського 
підприємства постійно розвивається і покра-
щується у зв’язку з удосконаленням інформа-
ційних технологій, методології та організації 
бухгалтерського обліку як основного джерела 
інформації про витрати підприємства. Проте 
існує низка проблем, які не дають змоги 
обліку розвиватися повною мірою, що потре-
бує дослідження шляхів його вдосконалення 
з урахуванням змін в оподаткуванні сільсько-
господарських товаровиробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні проблеми обліку витрат, оподатку-
вання діяльності досліджували в своїх працях 
такі науковці, як: І.О. Бланк [4], Н.А. Букало [16],  

К.В. Бурко [10], Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Грещак [2], 
В.Б. Івашкевич [6], С.А. Котляров [3], В.І. Лас-
товецький [8], Т.О. Маренич [12], В.Б. Мос-
саковський [9; 11], М.В. Реслер, В.П. Савчук 
[7], Т.В. Сльозко [14], А.М. Собченко [15], 
А.М. Турило [5], Д.М. Фесенко [13], М.А. Чума-
ченко та ін. Проте залишається низка диску-
сійних питань щодо обліку виробничих витрат, 
особливості оподаткування та звітності сіль-
ськогосподарських підприємств, які потребу-
ють подальшого дослідження.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Проблеми обліку 
виробничих витрат, шляхи їх вирішення та 
особливості податкової звітності досліджено 
у працях багатьох науковців, проте відсутня 
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чітка послідовність дій щодо усунення цих 
проблем, відсутнє постійно діюче законодавче 
нормативно-правове регулювання обліку та 
оподаткування виробників сільськогосподар-
ської продукції. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
сутності поняття «витрати», висвітлення 
основних проблем обліку витрат сільсько-
господарського підприємства та шляхів їх 
вирішення, дослідження особливостей опо-
даткування та звітності сільськогосподар-
ських товаровиробників з урахуванням змін 
у законодавстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно із законодавством України, 
витрати – зменшення активів або збільшення 
зобов’язань, що призводять до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винят-
ком зменшення власного капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками) за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно 
оцінені [1].

Поняття «витрати» можна розглядати з 
точки зору управлінського та бухгалтерського 
підходів, які відрізняються між собою (табл. 1).

Основні аспекти обліку виробничих витрат 
наведені у П(С)БО 16 «Витрати» та в Методо-

логічних рекомендаціях із планування, обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) сільськогосподарських підпри-
ємств.

Особливості обліку, на думку В.І. Ласто-
вецького, визначаються сезонними умовами 
сільськогосподарського виробництва. Процес 
праці в часі не завжди збігається з одержан-
ням продукції: праця витрачається впродовж 
цілого року, тоді як продукцію рослинни-
цтва зазвичай одержують у певну пору року 
[8, с. 7–10]. Оскільки облік виробничих витрат 
сільськогосподарського підприємства має 
свої особливості, існує ряд проблем, які необ-
хідно вирішити при його веденні.

На ринку України основною проблемою 
обліку витрат підприємства є проблема 
повноти та своєчасності їх відображення у 
системі обліку.

За твердженням В.Б. Моссаковського, най-
більший відсоток витрат, що залишаються 
поза обліком, належить до витрат на оплату 
праці. Джерелом коштів для покриття такої 
заробітної плати виступають «тіньові доходи», 
які виникають за рахунок вартості не облікова-
ної реалізованої продукції [9, с. 189].

Основні причини «тіньової зарплати» і 
«тіньових доходів» наведені на рис. 1.  

Таблиця 1
Методичні підходи до трактування поняття «витрати»

Автори Визначення витрат
Управлінський підхід

М.Г. Грещак, О.С. Коцюба Обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні для 
досягнення певних цілей.

С.А. Котляров 
Вартість ресурсів (матеріальних та трудових), які використову-
ються для виробництва продукції, отримання прибутку чи досяг-
нення іншої мети організації.

І.О. Бланк Виражені в грошовій формі поточні витрати трудових, матеріаль-
них, фінансових та інших видів ресурсів на виробництво продукції.

А.М.Турило, Ю.Б. Кравчук, 
А.А.Турило 

Вартісне вираження абсолютної величини застосовано-спожитих 
ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської 
діяльності підприємства і досягнення ним поставленої мети.

Бухгалтерський підхід

П(С)БО 16

Зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять 
до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 
зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або роз-
поділу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути досто-
вірно оцінені.

В.Б. Івашкевич 
Відтік або інше використання активів і (або) виникнення креди-
торської заборгованості в результаті відвантаження або вироб-
ництва товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, 
які є основою діяльності господарюючого суб’єкта.

В.П.Савчук 
Зменшення активів або збільшення зобов’язань (пасивів), або 
поєднання того чи іншого у зв’язку з виробництвом і постачан-
ням товарів у рамках діяльності підприємства.

Джерело: узагальнено автором на основі [2, с. 60; 3, с. 100; 4, с. 10; 5, с. 72; 1; 6, с. 15–18; 7, с. 310]
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За твердженням К.В. Бурко, не менш важ-
ливою проблемою обліку витрат сільсько-
господарського підприємства є проблема 
створення єдиної загальнодержавної бази 
норм і нормативів для обліку та контролю 
витрат сільськогосподарського підприємства. 
Оскільки в нашій країні велику частку мате-
ріальних цінностей розкрадають чи викорис-
товують для виробництва тіньової продукції, 
що не обліковується, за яку підприємство не 
платить податків, створення цієї інформацій-
ної бази є вкрай необхідним кроком до вдо-
сконалення обліку.

Розробка і запровадження норм і нор-
мативів сприяють наведенню елементар-
ного порядку та дисципліни в підприємстві, 
тому наша законодавча і виконавча влади 
зобов’язані приділяти цьому питанню більше 
уваги з метою скорочення сум непродуктив-
них витрат (втрат) підприємства [10].

Ще однією важливою проблемою, на думку 
В.Б. Моссаковського, є проблема відповід-
ності обліково-контрольної системи підпри-
ємства щодо витрат чинному законодавству 
[11, с. 30–35].

Не менш важливою, як стверджує 
Т.О. Маренич, є проблема матеріально-тех-
нічного й організаційного забезпечення, яка 
полягає в достатності забезпечення підпри-

ємства сучасними матеріально-технічними 
засобами, забезпеченні високого рівня органі-
зації та ефективності ведення первинного та 
зведеного обліку, внутрішньогосподарського 
контролю, формування звітної інформації.

Для вирішення цього питання підприєм-
ство повинне сформувати послідовну страте-
гію розвитку, яка б передбачала оновлення, 
закупівлю, облаштування, використання та 
фінансування матеріально-технічних засобів 
[12, с. 12].

Складовою частиною бухгалтерського 
обліку країн із розвинутими ринковими відно-
синами є процес формування оперативної та 
аналітичної інформації, яка необхідна керів-
ництву для планування, контролю, аналізу і 
прийняття управлінських рішень (управлін-
ський облік). Фінансовий облік не може опе-
ративно реагувати на зміни, що відбуваються 
у зовнішньому та внутрішньому середовищі, 
тому що він суворо дотримується вимог чин-
ного законодавства, тому це повинен робити 
управлінський облік [13, с. 203].

Нині, ведучи облік виробничих витрат, бух-
галтери використовують різні методи їх обліку, 
а саме: попередільний, попроцесний, позамов-
ний, директ-кост, метод обліку фактичної собі-
вартості. Одним із шляхів удосконалення обліку 
витрат підприємств можна запропонувати впро-

 

«Вульгаризація» ПДВ і значний 
відсоток відрахувань від фонду 
оплати праці до соціальних фондів 

Високий рівень корупції в 
державних і місцевих органах влади 

Причини «тіньової зарплати» 
і «тіньових доходів» 

Відсутність дієвих нормативно-
правових актів України, які б 
жорстко обмежували надмірне 
збагачення певних фізичних осіб 

Низька ефективність чинних 
форм, видів, типів систем і 
механізмів економічного    
контролю 

Рис. 1. Причини «тіньової зарплати» і «тіньових доходів»
Джерело: узагальнено автором на основі [9, с. 190–191]
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вадження одного з більш сучасних методів 
обліку витрат – нормативного. Перевага даного 
методу полягає в зменшенні трудомісткості 
переходу. Він надає можливість порівнювати 
нормативні витрати з плановою собівартістю. 
Нормативна калькуляція базується на підставі 
певних технічних норм на встановлену дату. 
Зміни норм витрат являють собою результат 
здійснення відповідних заходів, спрямованих на 
вдосконалення технології та організації вироб-
ництва, тому організація обліку зміни норм 
впливу на собівартість конкретної продукції 
(послуги, роботи) створює передумови для зни-
ження собівартості [14, с. 3].

Можливим шляхом удосконалення обліку 
виробничих витрат є також перехід сільсько-
господарських підприємств на Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку, зокрема на 
МСФО 41 «Сільське господарство».

Пропозиції, що мають найбільше прак-
тичне значення для підприємств усіх галузей 
щодо удосконалення обліку витрат, наведені 
в табл. 2.

Важливим моментом є вдосконалення 
механізму управління витратами підприєм-
ства, що досліджували у своїй науковій роботі 
Н.А. Букало та П.С. Деленів. Вони відзначили, 
що саме від вибору найкращого варіанту 
управління витратами буде залежати успішна 
діяльність підприємства, що дасть змогу 
досягти оптимального рівня витрат виробни-
цтва, внаслідок чого зросте конкурентоздат-
ність продукції та стане реальним досягнення 
довгострокового економічного зростання під-
приємства [16, с. 141–144].

Основні зміни законодавства щодо оподат-
кування сільськогосподарських підприємств – 
це скасування з 2015 р. фіксованого сіль-
ськогосподарського податку, замінивши його 
на єдиний податок для платників четвертої 
групи. У 2016 р. збережена спрощена система 
оподаткування. Також сільськогосподарські 
товаровиробники можуть перейти на сплату 
єдиного податку четвертої групи за умови 
дотримання частки сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік, яка має дорівнювати або переви-
щувати 75% [17].

Сільськогосподарські товаровиробники, 
утворені шляхом злиття, приєднання чи пере-
творення, можуть бути платниками податку в 
рік утворення чи в рік перетворення, а сіль-
ськогосподарські товаровиробники, утворені 
шляхом поділу або виділення, можуть бути 
платниками єдиного податку з наступного року.

Об’єктом оподаткування єдиним подат-
ком четвертої групи є площа сільськогоспо-
дарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, 
багаторічних насаджень) та/або земель вод-
ного фонду (внутрішніх водойм, озер, став-
ків, водосховищ), що перебуває у власності 
сільськогосподарського товаровиробника або 
надана йому в користування, у т. ч. на умо-
вах оренди. Ставки єдиного податку четвертої 
групи з 1 січня 2016 р. збільшились у 1,8 рази.

Не можуть бути платниками єдиного 
податку четвертої групи сільськогосподарські 
товаровиробники:

– у яких понад 50% доходу, отриманого 
від продажу сільськогосподарської продукції 

Таблиця 2
Пропозиції щодо вдосконалення обліку

Пропозиція Особливість

Організація обліку витрат за 
стадіями технологічного процесу

Дасть змогу визначити внесок керівника кожного центру 
відповідальності в загальний розмір витрат підприємства 
та підвищити відповідальність менеджерів.

Бюджетування витрат на 
виробництво продукції, яка 
виготовляється

Забезпечує порівнянність кошторисних і фактичних 
показників і можливість використання управління витра-
тами за відхиленнями для швидкого реагування на зміну 
ринкових умов і пошуку вигідних комбінацій ціни й обсягу 
виробництва.

 Створення системи обліку витрат 
і калькулювання собівартості 
продукції

Ця система відображатиме специфіку підприємств комп-
лексної переробки сировини.

Використання системи 
калькулювання неповних витрат 
у комплексних виробництвах

Надасть можливість для прийняття управлінських рішень 
щодо визначення обсягів діяльності й вибору їхніх опти-
мальних варіантів у розрізі асортименту продукції, що 
випускається.

 Обліку і калькулювання 
собівартості супутньої продукції Можливість підвищення прибутковості підприємства.

Джерело: узагальнено автором на основі [15]
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власного виробництва та продуктів її пере-
робки, становить дохід від реалізації декора-
тивних рослин, диких тварин і птахів, хутряних 
виробів і хутра (крім хутрової сировини);

– що провадять діяльність із виробни-
цтва підакцизних товарів, крім виноматеріа-
лів виноградних (коди, згідно з УКТ ЗЕД, 2204 
29–2204 30), вироблених на підприємствах 
первинного виноробства для підприємств вто-
ринного виноробства, які використовують такі 
виноматеріали для виробництва готової про-
дукції;

– які станом на 1 січня базового (звіт-
ного) року мають податковий борг, за винят-
ком безнадійного податкового боргу, який 
виник унаслідок дії обставин непереборної 
сили (форс-мажорних обставин).

Виробники сільськогосподарської продукції 
подають таку податкову звітність: 

– податкову декларацію з податку на при-
буток підприємств (Наказ Мінфіну України від 
20.10.2015 р. № 897). Сплачують податок на 
прибуток до пункту 137.5 статті 137 Кодексу з 
річним податковим (звітним) періодом;

– податкову декларацію з податку на 
додану вартість (Наказ Мінфіну України 
28 січня 2016 р. № 21) з додатками ДС 9 та ДС 
10 (ДС 9 «Розрахунок питомої ваги вартості 
сільськогосподарських товарів/послуг», ДС 
10 «Розрахунок сум податку на додану вар-
тість за операціями з сільськогосподарськими 
товарами/послугами, що підлягають сплаті до 
державного бюджету та перерахуванню на 
спеціальний рахунок»).

Звітність платників єдиного податку четвер-
тої групи у 2016 р., згідно зі ст. 298.8.1 ПКУ, 
подається у загальній податковій декларації 
з податку на поточний рік щодо всієї площі 
земельних ділянок, з яких справляється пода-
ток [17].

Нині сільськогосподарські підприємства не 
можуть розвиватися повною мірою, оскільки 
відсутня підтримка з боку держави та інших 
підприємств. Саме тому, на нашу думку, важ-
ливим моментом зменшення виробничих 
витрат та збільшення прибутку сільськогос-
подарського підприємства є державні дотації, 
підвищення цін на сільськогосподарську про-
дукцію та зменшення податків. Також важли-
вим моментом є їх співпраця з особистими 
селянськими господарствами та підприєм-
ствами інших організаційно-правових форм 
власності. 

Бачимо, що важливу роль у забезпеченні 
ефективного управління витратами сільсько-
господарського підприємства відіграють своє-
часний облік та контроль.

Висновки з цього дослідження. Вивчивши 
проблеми сільськогосподарських підпри-
ємств, що стосуються обліку виробничих 
витрат, можна зробити висновок, що незважа-
ючи на його стрімкий розвиток, підприємства 
не повністю використовують наявний потен-
ціал. Таким чином, перспективою подальшого 
дослідження може бути практичний аналіз 
обліку витрат, які застосовуються за кордо-
ном, але не поширені в Україні. У процесі ана-
лізу потрібно оцінити переваги та недоліки 
зарубіжного досвіду, а також розрахувати еко-
номічний ефект від його втілення на сільсько-
господарському підприємстві України. 

Сільськогосподарські товаровиробники 
самостійно обирають ту систему оподатку-
вання, яка для них є найбільш оптималь-
ною, несуть відповідальність за своєчасність 
подання податкових декларацій, правиль-
ність обчислення, своєчасність та повноту 
сплати сум податків і зборів, платником яких 
вони є, відповідно до норм Податкового 
кодексу України. 
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У статті розглянуто системне дослідження, критичну оцінку та розробку пропозицій щодо запровадження 
корпоративної соціальної звітності на суб’єктах господарювання. Запропоновано алгоритм визначення со-
ціального фактора як домінанти розвитку людського капіталу відповідно до методики ESG за соціальними 
показниками (права персоналу, трудові стандарти, стан корпоративного управління, соціально-психологічний 
клімат у трудовому колективі, задоволення персоналу як альфа-стейкхолдерів).
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В статье рассмотрены системное исследование, критическая оценка и разработка предложений по вне-
дрению корпоративной социальной отчетности на субъектах хозяйствования. Предложен алгоритм опре-
деления социального фактора как доминанты развития человеческого капитала в соответствии с методи-
кой ESG по социальным показаниям (права персонала, трудовые стандарты, состояние корпоративного 
управления, социально-психологический климат в трудовом коллективе, удовлетворение персонала как 
альфа-стейкхолдеров).
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Hilorme T.V., Shachanina Y.K. CORPORATE SOCIAL REPORTING AS A DOMINANT FACTOR OF INFORMA-
TION PROVISIONS FOR ENTERPRISE MANAGEMENT

The articles dwells upon the system research, critical assessment and development of proposals concerning the 
implementation of corporate social reporting at business entities. Work suggests the algorithm for defining the social 
factor as a dominant trait of human capital development according to ESG methodology in respect of social indica-
tors (personnel rights, labor standards, state of corporate governance, social and psychological climate among the 
staff, satisfaction of the personnel as alpha-stakeholders). 

Keywords: stakeholders, corporate social responsibility, personnel.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні все більше компаній усві-
домлюють, що залучення нефінансової звіт-
ності до корпоративної практики покращує 
сталий розвиток бізнесу, сприяє підвищенню 
ефективності персоналу та лояльності спо-
живачів. Публічне інформування соціаль-
них ініціатив доводить прозорість системи 
управління, тим самим покращуючи та зміц-
нюючи репутацію компанії як ключового чин-
ника конкурентоспроможності підприємства. 
Корпоративна соціальність звітність дає 
змогу створити високоякісну систему інфор-
маційного забезпечення управління підпри-
ємством в умовах існування релевантної 

інформації на принципах збалансованості, 
об’єктивності та співставності, точності та 
моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Методологічні засади формування кор-
поративної звітності відображено в працях 
С. Діпіаза і Р. Екклза [1], А.Н. Козирєва та 
В.Л. Макарова [2], С. Ріда та Х.-Д. Шойєрмана 
[3], В.А. Супрун [4], Я. Фітценца [5].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розробка теоретич-
них, методологічних положень та практичних 
рекомендацій щодо корпоративної соціальної 
звітності підприємства на засадах соціальної 
відповідальності.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціальний діалог може бути сино-
німом діалогу з працівниками, якщо під час 
такої взаємодії розглядаються питання ста-
лого розвитку і соціальної відповідальності. 
Такий соціальний діалог може зробити стра-
тегію соціальної відповідальності більш надій-
ною для зовнішніх стейкхолдерів, оскільки 
вона підтримується персоналом компанії. 
Соціальна орієнтованість діяльності компа-
ній є насамперед проявом загальносвітової 
тенденції соціалізації та гуманізації економіч-
них відносин. У сфері бізнесу ця тенденція 
виражається в концепції соціальної відпові-
дальності, коли компанії відповідальні перед 
усіма людьми та організаціями, з якими вони 
співпрацюють у процесі діяльності, і перед 
суспільством у цілому. Фактично більшість 
підприємств формують річні звіти, які включа-
ють інформацію щодо сталого розвитку, вико-
ристовуючи різні стандарти і нормативні бази 
звітності зі сталого розвитку, що розроблені 
незалежними і неурядовими організаціями. 
В Україні найбільш часто використовуються 
дві нормативні бази звітності: Глобальна іні-
ціатива зі звітності (Global Reporting Initiative) 
(ГІЗ,GRI) і Глобальний договір Організа-
ції Об'єднаних Націй (United Nations Global 
Compact) (ГДООН) [6].

GRI – це незалежна організація, створена 
у 1997 р. для розробки нормативної бази 
звітності зі сталого розвитку. Компанії засто-
совують GRI добровільно для відображення 
результатів своєї господарської, природоохо-
ронної та соціальної діяльності, дотримую-
чись відповідних показників. GRI розробила 
методику кількісної зміни соціальної та еко-
логічної відповідальності з використанням 
конкретних показників. Однією з головних 
переваг стандарту є гнучкість: компанії засто-
совують частково або повністю запропоновані 
показники.

Іншим стандартом звітності є АА10000 S 
(Account Ability 1000 Series) [7], який розро-
блений Інститутом соціальної та етнічної звіт-
ності. Дана система звітності має особливості: 
направлена на впорядкування соціальних іні-
ціатив підприємства та підвищення їх ефек-
тивності; встановлення процедури підготовки 
звітності та визначення переліку критеріїв 
оцінки соціальної звітності. Ключовим принци-
пом, на засадах якого формується цей стан-
дарт, є діалог із зацікавленими сторонами. 
Найбільш застосованою є форма соціальної 
звітності – це вільна форма, яку використовує 
більшість підприємств. Як правило, це бар-

висті буклети щодо благодійних заходів під-
приємства, підтримки освіти в країні, охорони 
здоров'я, культури та спорту, а також глянцеві 
брошури щодо досягнення в області охорони 
навколишнього середовища, прав людини, 
умов праці. Проте дана форма звітності має 
певні недоліки: не гарантує достовірності 
даних звіту, не забезпечує їх порівняння з 
показниками інших підприємств, що не визна-
ються міжнародними організаціями.

Елементи соціальної відповідальності 
активно реалізуються компаніями понад 
50 років, саме поняття «соціальна відповідаль-
ність бізнесу» вперше офіційно пролунало у 
1999 р. на Всесвітньому економічному форумі 
в Давосі. У 2000 р. ООН ініціювала широко-
масштабний міжнародний рух у сфері дотри-
мання прав людини, трудових відносин, навко-
лишнього середовища та боротьби з корупцією 
(Глобальний договір UN Global Compact, 2000). 
Приєднання до цього договору означає, що 
компанія вибудовує свій бізнес з урахуванням 
цих вимог і, таким чином, декларує свою соці-
альну спрямованість [8, с. 63].

Суб’єкт господарювання, який декларує 
свою соціальну звітність відповідно до Гло-
бального договору ООН, повинен щорічно 
створювати Панель «Повідомлення про 
прогрес»», що описує чотири блоки: сферу 
(права людини, стандарти праці, довкілля та 
боротьба з корупцією), принципи (до кожної 
складової сфери), результати та виклики і 
проблеми.

Так, принципами сфери «Права людини» є 
забезпечення та захист прав людини. Прин-
ципи сфери «Стандарти праці» – підтримка 
свободи зібрань і дієве визнання права на 
колективні угоди; сприяння викоріненню при-
мусової або обов’язкової праці, дитячої праці 
та дискримінації щодо зайнятості та працев-
лаштування. 

Соціальним звітом підприємства є не про-
сто звіт кількісних і якісних показників його 
громадської діяльності, а складна система 
інформації, що відображає значущі соціальні 
аспекти його діяльності, які можуть призвести 
до суттєвих наслідків для самого підприєм-
ства, споживачів даної продукції, державних 
органів, акціонерів, контрагентів або будь-
яких інших пов'язаних із ним груп суспільства. 
Своєю чергою, корпоративний соціальний 
звіт, або корпоративна звітність, у галузі ста-
лого розвитку – документ, в якому комплексно 
відображаються основні результати і показ-
ники діяльності компанії в галузі соціальної 
відповідальності та сталого розвитку [9, с. 36].
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Корпоративна соціальна звітність забез-
печує формування позитивного іміджу, зміц-
нення громадської довіри та лояльності до 
компанії; сприяє створенню сприятливого 
соціального середовища в регіонах діяль-
ності, підтриманню соціальної стабільності; 
спрямована на підвищення капіталізації ком-
панії в довгостроковій перспективі, зміцнює 
довіру інвесторів, будучи показником зни-
ження нефінансових ризиків; дає змогу під-
вищити рівень корпоративного управління, 
сприяє виявленню соціальних проблем та 
оцінці ризиків у даній сфері, підвищує ефек-
тивність корпоративних комунікацій.

Практика складання соціальної звітності 
була введена провідними світовими корпора-
ціями з кінця 1970-х років у цілях зміцнення 
ділового іміджу підприємства та підвищення 
його інвестиційної привабливості. Сучасні 
соціальні ініціативи зумовлюють прибут-
ковість підприємств і їх комерційний успіх. 
Соціальний звіт слугує додатком до бухгал-
терського звіту підприємства і містить кілька 
розділів: про взаємодію підприємства з навко-
лишнім середовищем і проведення заходів, 
спрямованих на охорону природи; про еконо-
мічні взаємовідносини із суспільством (вклю-
чає дані про заробітну плату, продуктивність 
праці, створення робочих місць, розхожих на 
нові технології і наукові дослідження, а також 
про витрати на навчання) і про соціальні вза-
ємини, що містять, наприклад, відомості про 
безпеку виробництва, умовах праці, здоров'я 
персоналу, плинність кадрів, дотримання 
трудового права, прав людини тощо. Дані 
показники характеризують соціальну ефек-
тивність підприємства. Важливим елементом 
у процесі соціальної звітності є взаємодія 
з «зацікавленими сторонами» (стейкхол-
дерами), громадськістю, тобто з широким 
колом людей, груп, організацій, держав-
них структур, на які компанія надає вплив в 
тому чи іншому вигляді. Способи впливу на 
них різноманітні: основна діяльність, випус-
каються продукти або послуги, технології 
виробництва, бізнес-рішення і стратегії, що 
приймаються керівництвом компанії, участь 
у політичній діяльності та лобіювання зако-
нопроектів та ін. 

Ще однією складовою частиною корпора-
тивного звіту є моніторинг і оцінка внутрішніх 
процесів управління в компанії. Вона слугує 
засобом спілкування компанії із зовнішнім сві-
том, демонструє вміння бачити ризики та вжи-
вати своєчасні та адекватні дії щодо їх запо-
бігання та зниження. 

За стандартами складання корпоративного 
соціального звіту в ньому мають бути такі дані: 
ключова інформація про діяльність організації 
за певний період у контексті сталого розвитку 
та різних аспектах; значна увага у звіті відве-
дена питанням корпоративного управління і 
розширення діалогу із зацікавленими сторо-
нами – ці питання є дуже важливими для під-
вищення прозорості компанії і відповідності її 
діяльності кращим світовим практикам; пред-
ставлення інформації в області соціально-тру-
дових відносин, поліпшення умов праці, якості 
життя співробітників, яка відображає праг-
нення компанії підтримувати статус одного 
з найкращих роботодавців країни; частина 
звіту присвячена діям компанії у сфері забез-
печення безпеки праці і збереження здоров'я 
своїх співробітників; звіт відображає взаємо-
відносини компанії з місцевими громадами: 
принципи соціального партнерства, основні 
підходи до діяльності компанії щодо розви-
тку територій присутності, здійснювані про-
грами та проекти; важливе місце в документі 
займають відомості про вплив виробничих 
процесів організації на екологічну обстановку, 
зниження негативного впливу виробництва на 
навколишнє середовище; звіт описує діяль-
ність компанії в рамках розвитку нових техно-
логій і нових ділових практик у галузі сталого 
розвитку.

Українські компанії, які підготували звіти 
відповідно до стандартів GRI, є великими 
організаціями. Деякі компанії, які підготували 
зазначені звіти, відзначили, що для збору 
необхідних даних і підготовки звіту їм було 
потрібно мінімум півроку. Обмежене застосу-
вання стандартів GRI компаніями в Україні та 
інших країнах може пояснюватися великою 
об'ємністю і складністю її посібників для засто-
сування невеликими організаціями. Отже, 
корпоративний соціальний звіт демонструє 
значущі соціальні аспекти роботи підприєм-
ства. Це, своєю чергою, сприяє розвитку біз-
несу та покращанню іміджу компанії. Особли-
вість складання такої звітності полягає в тому, 
що вона формується за певними стандартами 
та включає в себе показники, які характери-
зують соціальну ефективність підприємства. 
Найбільш розповсюдженою нормативною 
базою для складання соціальної звітності є 
глобальна ініціатива зі звітності – дає компа-
ніям право вибору, адже є добровільною. 

Суб’єкт господарювання, який дотриму-
ється в корпоративній звітності вимог GRI, 
повинен розкрити п’ять складових: стратегію 
і аналіз; опис організації; параметри звітності, 
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управління, зобов’язання із зацікавленими 
сторонами; показники результативності (еко-
номічні результати, екологічні результати, 
організація праці та відповідальність за про-
дукцію). У розділі соціальної корпоративної 
звітності, у групі «Організація праці», існу-
ють такі показники: середня кількість годин 
навчання на одного працівника на рік (за кате-
горіями працівників); відсоток працівників, 
щодо яких періодично здійснюється оцінка 
результативності та розгляд кар’єрних можли-
востей; склад керівних органів і статистика за 
статтю, віком працівників, групами меншин та 
іншими показниками різноманітності.

Тобто суб’єкти господарювання повинні 
відображати у своїй корпоративній звітності 
заходи щодо забезпечення та сприяння роз-
витку персоналу (професійного, особистого, 
соціального). При цьому, на нашу думку, необ-
хідно ввести показники оцінювання розви-
тку персоналу за трьома групами [10, с. 111]: 
демографічною складовою (показники статі: 
жінки в загальній чисельності персоналу під-
приємства, чоловіки в загальній чисельності 
персоналу підприємства; показники віку: 
чисельність персоналу сталої працездатності 
в загальній чисельності персоналу підприєм-
ства, чисельність персоналу зниженої працез-
датності в загальній чисельності персоналу 
підприємства, чисельність персоналу залиш-
кової працездатності в загальній чисельності 
персоналу підприємства; показники стану 
здоров’я: чисельність персоналу загального 
стану здоров’я в загальній чисельності пер-
соналу, чисельність персоналу, який потребує 
соціального захисту в загальній чисельності); 
соціально-економічною складовою (показники 
освіти: чисельність персоналу, який має повну 
вищу освіту за профілем в загальній чисель-
ності персоналу підприємства, чисельність 
персоналу, який має повну вищу освіту не за 
профілем у загальній чисельності персоналу 
підприємства, чисельність персоналу, який 
має середню спеціальну освіту в загальній 
чисельності персоналу підприємства, чисель-
ність персоналу, який має загальну середню 
освіту в загальній чисельності персоналу під-
приємства, чисельність персоналу, яка має 
неповну середню освіту в загальній чисель-
ності персоналу підприємства; показники 
стажу: відносний середній стаж працівника на 
підприємстві – визначається співвідношенням 
між середнім стажем роботи на даному під-
приємстві та середнім віком праці (загальний 
стаж роботи), коефіцієнт стабільності персо-
налу – співвідношення загальної суми років 

роботи на даному підприємстві всього персо-
налу та кількості персоналу; показники квалі-
фікації: коефіцієнт використання кваліфікації 
працівників визначається співвідношенням 
між затратами праці на виконання робіт від-
повідної класифікації та загальні витрати за 
період, коефіцієнт відповідності кваліфікації 
персоналу розвитку робочого місця – співвід-
ношенню витрат на розвиток персоналу та 
витрат на оновлення робочого місця); соці-
ально-атрибутивною складовою (показники 
мотиваційної сприйнятливості працівників 
до змін умов діяльності підприємства: від-
ношення середньої заробітної плати персо-
налу, що займається інноваціями на підпри-
ємстві, до загальної суми фонду заробітної 
плати; відношення суми преміальних виплат 
за подані ідеї, раціоналізаторські пропозиції, 
нові рішення до загальної суми преміаль-
них виплат по підприємству; показники рівня 
кваліфікаційної сприйнятливості змін умов 
діяльності підприємства, відповідність квалі-
фікаційної підготовки потребам інноваційного 
процесу – співвідношення витрат на підви-
щення кваліфікації персоналу підприємства 
на витрати у оновлення основних фондів під-
приємства; загальна кількість інноваційних 
ідей (пропозиції по інноваційним процесам, 
організаційним інноваціям, маркетинговим 
інноваціям) висунутих персоналом компанії 
протягом останніх періодів; показник онов-
лення кваліфікації персоналу підприємства – 
співвідношення витрат на навчання новим 
професіям персоналу та загальних витрат на 
персоналу).

Отже, на сучасному етапі розвитку еконо-
міки ефективність діяльності компанії багато 
в чому залежить від ступеня її залучення до 
вирішення глобальних завдань, що стоять 
перед світовим співтовариством. До числа 
таких завдань насамперед слід віднести 
поліпшення економічних і соціальних від-
носин у суспільстві. Так, соціально активна 
поведінка безпосередньо впливає на репу-
тацію бізнесу. Це підтверджується лінійною 
залежністю між індексом корпоративної соці-
альної відповідальності та репутацією веду-
чих компаній світу, яку визначено у дослі-
дженні Global ReputationPulse Study (2010 р.) 
[6, c. 6]. В останні роки багато компаній стали 
публікувати звіти, де йде спроба розкриття 
інформації ESG-факторів, тобто врахування 
екологічних і соціальних факторів, а також 
питань корпоративного управління. Саме кор-
поративна соціальна звітність, яка розкриває 
діяльність компанії з ESG-факторів, і виступає 
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додатковим джерелом фінансової інформа-
ції. За допомогою цієї інформації користувачі 
звітності суб’єкта господарювання можуть 
визначити, яким чином компанія взаємодіє з 
ключовими стейкхолдерами, і тим самим оці-
нити, наскільки стійкі вільні грошові потоки в 
майбутньому. При цьому людський капітал 
розглядається як складова інтелектуаль-
ного капіталу при створенні ринкової дода-
ної вартості. Для управління вартістю компа-
нії менеджментом може використовуватися 
збалансована система показників (ЗСП), яка 
була запропонована Нортоном і Капланом – 
декомпозиція стратегії на чотири перспективи 
(фінанси, клієнти, бізнес-процеси і навчання і 
зростання), це дає змогу перевести стратегію 
на операційний рівень і визначити KPI (клю-
чові показники діяльності). 

Але, на нашу думку, для врахування інтер-
есів усіх стейкхолдерів, особливо людського 
капіталу, необхідно врахувати концепцію стейк-
холдерів при розробці стратегій за методом 
ЗСП, що дасть змогу максимізувати вартість 
компанії. Розглянемо більш детально особли-
вості застосування методології FTSE4Good 
ESG Ratings, при цьому ESG-індикатор може 
мати максимальний бал 5. Для отримання 
цифрового значення бала необхідно оці-
нити ризики й ефективність роботи компанії 
за такими напрямами соціальних показників 
людського капіталу: права персоналу в ком-
панії, трудові стандарти, стан корпоративного 
соціального управління, відношення в трудо-
вому колективі (соціально-психологічний клі-
мат), задоволення персоналу як альфа-стейк-
холдерів. На рис. 1 представлено алгоритм 

 
Визначення ризику на рівні тематичного фактору (Rt – the merisk) 

 

Визначення показника на рівні тематичного фактору (Rp –score) 
 

Визначення ризику на рівні стовпів (Rp – pilarlevel) 

 

Визначення показників на рівні стовпів (Sp – scores) 

 

Розрахунок підсумкового значення соціального фактора відповідно до 
методиці ESG(Socialpilar– S) 

 

Рис. 1. Алгоритм визначення соціального фактора як домінанти  
розвитку людського капіталу (ЛК) відповідно до методики ESG

Джерело: авторська розробка
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визначення соціального фактора як домінанти 
розвитку людського капіталу (ЛК) суб’єкта гос-
подарювання відповідно до методики ESG.

Відповідно до підходу, що застосовуються 
в методології FTSE4Good ESG Ratings, виді-
ляють три рівні ризиків і показників: рівень 
теми; рівень стовпів; узагальнюючий рівень.

Для кожної компанії тематичний ризик зна-
ходиться у діапазоні від 0 до 3 (0 – відсут-
ність ризику, 3 – високий ризик) і від 0 до 5  
(0 – інформація не розкривається, 5 – най-
краща практика (best practice)).

У зв’язку з тим, що підсумкове значення 
соціального фактора відповідно до мето-
диці ESG не більше 5, то можливо оцінити, 
наскільки впливає соціальний фактор на роз-
виток підприємства. 

На нашу думку, при запровадженні розра-
хунку показника ESG з урахуванням концепції 
стейкхолдерів, суб’єкт господарювання зможе 
регулярно відстежувати динаміку в області 
взаємовідносин зі стейкхолдерами, особливо 
альфа-стейкхолдерами – людського капіталу.

Розвиток корпоративної соціальної відпо-
відальності дає змогу [8]: збільшити прибуток, 
прискорити темпи його зростання; отримати 
доступ компаніям до соціально відповідальних 
інвестицій, при розподілі яких інвестори беруть 
до уваги показники, що характеризують діяль-
ність компанії в соціальній та етичній сферах, 
у сфері захисту навколишнього середовища, 
збільшити продуктивність і якість продукту 
(послуги); отримати більше можливостей залу-

чити й утримати співробітників (люди воліють 
працювати в компаніях, де цінності збігаються 
з їх власними); скоротити претензії з боку регу-
люючих органів; зробити більш ефективним 
управління ризиками; підвищити економічну 
безпеку. Існує декілька індексів, що дають 
змогу оцінити ступінь соціальної відповідаль-
ності організацій – це FTSE4 Good, Dow Jones 
Sustainable Index та ін.

Висновки з цього дослідження. Людський 
капітал як сукупність персоналій з притаман-
ними йому особистими якостями (властивос-
тями) створює ринкову додаткову вартість 
кожного суб’єкта господарювання – ключовий 
пріоритетний фактор його розвитку як єдиної 
можливості виживання в сучасному мінли-
вому середовищі. Це потребує зміни світо-
гляду до дефініції «людський капітал», зміни 
всієї сукупності функцій управління, особливо 
його споконвіку ортодоксального обліку. Якщо 
зміни в управлінському обліку щодо обліку та 
оцінювання людського капіталу відбуваються 
постійно, виникають нові моделі на заса-
дах різноманітних концепцій, як розглянуто 
у статті, у вітчизняному фінансовому обліку, 
незважаючи на його гармонізацію до міжна-
родних стандартів, залишається парадигма 
«людський капітал – це витрати підприєм-
ства». Перспективою подальших розробок є 
вдосконалення методичних засад визначення 
фінансових результатів обліку розвитку пер-
соналу, відображення його у звітності підпри-
ємства.
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У статті розглянуто передумови розвитку бухгалтерського обліку, орієнтованого на екологічні проблеми. 
Проведено аналіз існуючих поглядів науковців. Визначено основні фактори формування екологічного обліку 
в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано основні проблеми та перспективи його впровадження в 
Україні в контексті складання інтегрованої звітності.
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Гриценко Е.И. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЁТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ 
ВНЕДРЕНИЯ

В статье рассмотрены предпосылки развития бухгалтерского учёта, ориентированного на экологические 
проблемы. Проведен анализ существующих взглядов ученых. Определены основные факторы формирова-
ния экологического учёта в современных условиях хозяйствования. Проанализированы основные проблемы 
и перспективы его внедрения в Украине в контексте составления интегрированной отчётности.

Ключевые слова: экологический учёт, интегрированная отчётность, расходы, качество продукции, каче-
ство обслуживания.

Gritsenko O.I. ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: IDENTIFICATION OF PROSPECTS AND BASIC PRINCIPLES 
OF THE IMPLEMENTATION

In the article the prerequisites of accounting based on environmental issues are considered. The analysis of 
existing scientific views is carried out, the basic factors of environmental accounting formation in the current eco-
nomic conditions are considered. The main problems and prospects of it simplementation in Ukraine in the context 
of drawing up integrated reporting are analyzed.

Keywords: environmental accounting,integrated reporting, costs, product quality, service quality.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання 
все більше відчувається потреба в підготовці 
та поданні інформації, корисної зовнішнім 
користувачам, для прийняття рішень у кон-
тексті стійкого розвитку. Інтегрована звіт-
ність містить інформацію про економічну, 
екологічну та соціальну складові з розподі-
лом показників соціальної результативності 
на показники, пов’язані з працею, правами 
людини, впливом на суспільство та відпові-
дальністю за продукцію.

На процес складання звітності впливає 
значна кількість суб’єктивних факторів, серед 
яких: специфіка фінансово-господарської 
діяльності, особливості організації бухгалтер-
ського обліку та облікової політики, необхідна 
ступінь деталізації звітності, наявність тимча-
сових, фінансових та людських ресурсів. 

Традиційна система бухгалтерського обліку 
не є придатною для адекватного врахування 
екологічних впливів підприємства і виконання 
функцій екологічно свідомого управління і 
контролю.

На нашу думку, саме екологічний облік є 
запорукою аналізу та контролю раціональної 
природоохоронної діяльності підприємства. 
У сучасних умовах господарювання актуаль-
ним є питання нормативно-правового регулю-
вання екологічного обліку. Відсутність певної 
системи методів, норм і вимог щодо відобра-
ження результатів екологічного обліку у звіт-
ності підприємства призводить до порушення 
інформування керівництва та, як наслідок, 
неналежної систематизації даних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над вирішенням проблем теорії і методоло-
гії екологічного обліку працювали Т.О. Кірса-
нова, Л.М. Пелиньо, Я. Соколова, Д. Хенсен, 
А. Шеремет та ін.

Проблема якості є найважливішим чин-
ником підвищення рівня життя, економічної, 
соціальної й екологічної безпеки, тому дослі-
дженню таких категорій, як «якість продукції» 
та «якість обслуговування», науковцями при-
ділялося багато уваги.

Теоретичні та практичні питання якості роз-
глядаються в роботах як вітчизняних учених: 
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О. Василенка, В. Покотилова, Л. Романенко, 
С. Фомичева, М. Макаренка, Г. Азгальдова, 
Р. Покровського, Б. Клияненка, В. Мухопа-
дова, Л. Лосюка, В. Пархоменка та ін., так й 
іноземних дослідників: М. Девіса Стівена, 
Р. Уотермена, Дж. Харингтона, М. Хаммера, 
А. Чарнса, У. Купера, Ф. Кросбі та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потребує дослідження 
інформаційна та практична база ведення 
екологічного обліку на вітчизняних підприєм-
ствах. Наразі перед ученими постає питання 
розробки і впровадження в практичну діяль-
ність суб’єктів господарювання екологічного 
обліку, в основі якого лежить взаємодія під-
приємства з довкіллям та здійснення витрат 
на якість обслуговування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
основних перспектив та основних засад упро-
вадження екологічного обліку, розкриття мож-
ливостей відображення витрат екологічного 
регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сьогодні багато комерційних 
організацій разом із традиційною фінансовою 
звітністю складають звіти про стійкість, стій-
кий розвиток або соціальну відповідальність. 
Необхідність складання цих звітів пов’язана з 
очікуваннями суспільства та зростанням зна-
чимості вимог різних зацікавлених осіб до 
діяльності сторін.

Зазвичай основними факторами при цьому 
вважаються економічні. Але враховуючи 
основні концепції складання звіту про стійкий 
розвиток, ми вважаємо, що не слід недооці-
нювати важливість екологічної та соціальної 
складових.

Спільне дослідження Global Reporting 
Initiative, Проекту звітності стійкого розвитку 
під патронажем Принца Уельського (A4S) та 
Radley Yeldar свідчить, що найбільш корис-
туються попитом на сьогодні дані про корпо-
ративне управління: біля 70% респондентів 
назвали їх дуже важливими. Інформація про 
природні ресурси зацікавила 64% інвесторів 
та аналітиків. А ось соціальна звітність займає 
найменшу ступінь умовної ієрархії звітності 
стійкого розвитку – тільки 52% визнали, що 
ця інформація важлива. Причому експерти 
наголошують, що причиною цього є зовсім не 
відсутність значимості соціального фактора, 
а, скоріш за все, певні перешкоди у співстав-
ленні компаній на підставі такої інформації: 
оскільки їх не можна порівняти, то й не можна 
спиратися на соціальну звітність.

У розділі про відповідальність за продукцію 
по аспектах здоров’я та безпеки споживача та 
маркування продукції та послуг розглядається 
система забезпечення обов’язкових вимог до 
безпеки продукції/послуг та наводяться осно-
вні показники результативності, що рекомен-
довані в керівництві СК1.

Таким чином, звітність про стійкий розвиток 
являє собою новий самостійний напрям бух-
галтерської звітності, орієнтований на задо-
волення вимог та очікувань зацікавлених сто-
рін та суспільства в цілому. Підготовка такої 
звітності сприяє істотному зниженню ризи-
ків діяльності та підвищенню ефективності 
управління стійким розвитком організації. 

Безумовно, для розкриття інформації про 
екологічний розвиток слід приділити увагу 
запровадженню підприємством екологічного 
обліку.

Екологічний облік на підприємстві – це сис-
тема виявлення, вимірювання, реєстрації, 
нагромадження, узагальнення, зберігання, 
оброблення та підготовки релевантної інфор-
мації про діяльність підприємства в галузі 
природокористування з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам для при-
йняття оптимальних рішень [2]. 

Як зазначає вітчизняний науковець 
Л.М. Пелиньо, існує низка перешкод, що зава-
жають підприємствам впроваджувати еколо-
гічний облік, а саме:

– витрати підлягають вирахуванню із суми 
оподатковуваного податком доходу лише 
після того, як вони проведені. Внаслідок цього 
немає стимулу враховувати зобов’язання, 
зокрема екологічні; 

– оскільки інвестори уважно стежать за 
величиною прибутку виходячи з однієї акції, 
підприємства відкладають вживання заходів, 
які могли б призвести до зменшення прибутків; 

– надмірна складність виділення витрат на 
природоохоронні заходи із загальних витрат; 

– відсутність конкретних рекомендацій 
стосовно надання інформації про природо-
охоронну діяльність і організацію екологічного 
обліку на підприємствах. 

На думку науковця, екологічний облік має 
знайти відображення в загальній системі 
бухгалтерського обліку, адже лише у цьому 
випадку він стане ефективним інструментом 
природоохоронної діяльності на підприєм-
стві [3]. 

Із даним поглядом не можна не погоди-
тись та враховуючи актуальність екологічного 
обліку, його необхідність ведення обумовлена 
таким: 
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– рахунки підприємства повинні відобра-
жати як його відношення до навколишнього 
середовища, так і вплив пов'язаних із при-
родоохоронною діяльністю витрат, ризиків 
і обов’язків/відповідальності на фінансове 
положення підприємства;

– інвесторам для ухвалення інвестицій-
них рішень необхідно мати у своєму розпо-
рядженні інформацію по екологічних заходах 
і витратах, пов'язаних із природоохоронною 
діяльністю;

– оскільки природоохоронні заходи є 
також предметом управлінської діяльності, 
менеджерам необхідно виявляти і перерозпо-
діляти природоохоронні витрати так, щоб про-
дукція була правильно оцінена, а інвестиційні 
рішення базувалися на реальних витратах і 
вигодах;

– екологічний облік повинен стати клю-
чем до стійкого розвитку на основі дотри-
мання принципу екоефективності; при цьому 
екоефективність, припускаючи зниження дії 
підприємства на НПС при одночасному зрос-
танні прибутковості, може бути зміряна тільки 
за допомогою надання точної інформації по 
природоохоронних витратах, заощадженнях 
і дії господарської діяльності на навколишнє 
середовище.

Сьогодні у світі найбільш часто розгляда-
ються чотири основні напрями розвитку еко-
логічного обліку:

– фінансовий облік;
– управлінський облік (облік виробничих 

витрат);
– облік потоку основних засобів;
– екологічна звітність.
На підставі викладених сучасних законо-

мірностей упровадження екологічного обліку в 
Україні можна зазначити, що більш придатна 
для цього система управлінського обліку. 
Саме управлінський облік здатний формувати 
показники внутрішньої звітності за даними 
первинного обліку, які стають системою кому-
нікацій усередині підприємства. 

На нашу думку, екологізація є надзви-
чайно важливим напрямом розвитку бухгал-
терського обліку, що дасть змогу своєчасно 
приймати обґрунтовані управлінські рішення 
стосовно повного врахування ступеню впливу 
діяльності суб’єктів господарювання на навко-
лишнє середовище.

Однією з головних ланок діяльності підпри-
ємств є процес виробництва продукції (робіт, 
послуг), що потребує певних витрат і, відпо-
відно, правильного їх відображення в обліку. 
Для цього доцільно застосовувати автомати-

зовану форму обліку. Правильно організова-
ний облік витрат на екологію сприятиме опе-
ративному прийняттю управлінських рішень. 

Таким чином, екологічний облік – це сис-
тема виявлення, вимірювання, реєстрації, 
узагальнення та зберігання інформації про 
діяльність підприємств в області природоко-
ристування з метою передачі її користувачам 
для прийняття оптимальних управлінських 
рішень.

У цілому система екологічного обліку на 
підприємстві має бути спрямована на облік 
витрат, зобов’язань та підготовку звітності про 
природоохоронну діяльність. Указані категорії 
необхідно розглядати з позиції рівня забруд-
нення навколишнього середовища, безпеки 
продукції та якості обслуговування населення.

Якість обслуговування необхідно розгля-
дати з позиції рівня задоволення населення, 
що обслуговується запропонованим рівнем 
послуг та товарів. При цьому одним із спосо-
бів, в який можна формувати стратегію кон-
куренції підприємства, є зменшення рівня 
забруднення навколишнього середовища, 
виробництво та реалізація екологічно чистої 
продукції.

Проте, на думку керівників підприємств, 
існує низка перешкод, що заважають нада-
вати звітність по природоохоронних заходах:

– відсутній стимул ураховувати 
зобов’язання через необхідність вирахову-
вати витрати з доходу, що оподатковується 
після їх здійснення;

– надмірна складність виділення витрат 
на природоохоронну діяльність із суми загаль-
них витрат;

– відсутність конкретних рекомендацій 
відносно надання інформації про природо-
охоронну діяльність і організацію екологічного 
обліку на підприємствах;

– відсутність методики прийняття рішень 
стосовно зниження та попередження еколо-
гічних ризиків.

Облік як основна інформаційна система 
підприємства повинна забезпечити надання 
керівництву інформації для прийняття управ-
лінських рішень стосовно зниження та попе-
редження екологічних ризиків.

Екологічний облік має виконувати такі 
функції:

– оптимістичну, яка полягає у створенні 
підстав для найкращого вибору оптимальних 
варіантів екологоорієнтованої діяльності;

– мотиваційну, яка проявляється в забез-
печенні інформацією для стимулювання запро-
вадження рішень щодо екологічних проблем;
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– контролюючу, яка полягає у здійсненні 
контрольних заходів за здійсненням витрат на 
екологію.

Об’єктами екологічного обліку є витрати, 
доходи та фінансові результати в контексті еко-
логічної діяльності, згруповані за їх цільовим 
призначенням (видами продукції, замовленнями, 
процесами, стадіями виробництва, агрегатами, 
сферами діяльності, регіонами збуту тощо).

На нашу думку, екологічний бухгалтерський 
облік підприємств повинен діяти як цілісна 
система і бути спрямований на складання 
екологічної складової інтегрованої звітності.

Компонент охорони навколишнього серед-
овища (екологічний компонент) характеризує 
вплив організацій на навколишнє середовище 
та екологію.

Компонент соціального розвитку (соціаль-
ний компонент стійкого розвитку) характери-
зує вплив організації на соціальні системи та 
суспільство, у межах якого вона функціонує.

Рекомендовані керівництвом СК1 показ-
ники екологічної та соціальної результатив-
ності в галузі відповідальності за продукцію 
по аспектах здоров’я та безпеки споживача 
та маркування продукції та послуг наведені в 
табл. 1 [4].

У системі управлінського обліку необхідно 
визначити порядок розмежування витрат та 
доходів, який би дав змогу виділити та оцінити 
екологічні витрати та екологічні доходи.

Так, необхідно закріпити функції оформ-
лення первинних документів відповідно до 
вимог забезпечення екологічного обліку за 

Таблиця 1
Показники результативності, рекомендовані керівництвом СК1  

по окремих аспектах стійкого розвитку

Код Показник Категорії
основна додаткова

Екологічна результативність

ЕШ 1
Місцезнаходження та площа земель, що знаходяться у 
власності, оренді, під управлінням організації та розта-
шованих на природних територіях, що охороняються, та 
територіях із високою цінністю поза їх межами 

+

ЕШ 2
Визначення істотних впливів діяльності, продукції та послуг 
на охоронюваних природних територіях та територіях із 
високою цінністю поза їх кордонів

+

ЕШ 3 Збережені та відновлені місцезнаходження +
ЕШ 4 Стратегії та плани на майбутнє по управлінню впливами +

ЕШ 5

Кількість видів, занесених у Червоний список Міжнародної 
спілки охорони природи (МСОП) та національний список 
охоронюваних видів, місцезнаходження яких на території, 
що зачіпає діяльність організації, з розмежуванням за сту-
пенем загрози існуванню виду

+

Відповідальність за продукцію – «Здоров’я та безпека споживача»

РК1
Стадії життєвого циклу, на яких вплив на здоров’я та без-
пеку продукції та послуг оцінюється для виявлення можли-
востей покращання, та частка наявних продуктів та послуг, 
що підлягають таким процедурам

+

РК2
Загальна кількість випадків невідповідності нормативним 
вимогам та добровільним кодексам, що стосуються впливу 
продукції та послуг на здоров’я та безпеку, із розмежуван-
ням за видами наслідків

+

Відповідальність за продукцію – «Маркування продукції та послуг»

РКЗ
Види інформації про властивості продукції та послуг, що 
вимагають процедури, та частка значимих продуктів та 
послуг, відносно яких діють такі вимоги до інформації

+

РК4
Загальна кількість випадків невідповідності нормативним 
вимогам та добровільним кодексам, що стосуються інфор-
мації маркування про властивості продукції та послуг, із 
розмежуванням за видами наслідків

+

РК5 ча, включаючи результати досліджень по оцінці ступеня 
задоволення споживача +
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спеціальним бухгалтером, оскільки це формує 
системне бачення й одноманітний підхід до 
оцінки процесів, а також виключає дублювання 
первинних документів і інформаційних потоків.

Для організації бухгалтерського обліку еко-
логічних витрат слід виділити статті, що дадуть 
змогу отримати інформацію про витрати на 
екологічну результативність, безпеку спожи-
вачів, маркування продукції та послуг. Виді-
лення даних статей повинне бути узгоджене з 
економічною природою конкретних витрат та 
критеріїв їх визнання, оскільки це необхідно 
для формування інформації по елементах із 
метою складання звітності.

Для обліку екологічних об’єктів у системі 
фінансового бухгалтерського обліку в Плані 
рахунків вважаємо за необхідне ввести окремі 
субрахунки.

До основних принципів організації екологіч-
ного обліку відносять: 

– своєчасне надання повної інформації 
про діяльність підприємства, необхідної для 
оперативного управління, контролю й аналізу;

– забезпечення досягнення найкращих 
результатів облікового процесу з мінімаль-
ними витратами коштів, праці та часу на отри-
мання даної інформації;

– дотримання системного підходу, ціліс-
ності, всебічності, динамічності, випереджаю-
чого відображення господарських операцій; 

– високий рівень організації бухгалтер-
ської служби та роботи облікових працівників, 
відповідна кваліфікація облікового персоналу 
в частині екологічного обліку;

– здатність і швидкість пристосування до 
нових вимог, що висуваються до екологічного 
обліку та звітності;

– своєчасність, упорядкованість записів 
із точки зору їх хронологічної послідовності; 
їх повнота, всебічність, точність, безперерв-
ність, економічність, наочність відображення 
в обліку;

– допущення впровадження нових рішень, 
якщо проведені раніше дослідження не довели 
на практиці їх доречність і необхідність впро-
вадження принципових змін в організації еко-
логічного обліку на підприємстві одразу після 
ґрунтовного практичного випробування і пере-
підготовки персоналу.

Існуючий рівень організації обліку, на нашу 
думку, не здатний задовольнити всі вимоги 
щодо екологічного обліку та надати необхідну 
інформацію у повному обсязі, тому кожне під-
приємство, яке впроваджує систему суціль-
ного управління екологією, повинно розро-
бити власну методику обліку та забезпечити 

його ефективну організацію. Це дасть можли-
вість підвищити ефективність діяльності під-
приємства, якість її продукції та рівень конку-
рентоспроможності та рівень рейтингу серед 
інших підприємств.

Висновки з цього дослідження. Для 
ефективного функціонування екологічного 
обліку необхідне виконання низки основних 
умов. У різних країнах ці умови різні, але вони 
включають установлення твердих гарантій 
захисту прав приватної власності, гарантію 
виконання зобов'язань по контрактах, законів, 
проведення політичних, економічних і зако-
нодавчих реформ. Оптимальним варіантом 
буде покладання на підприємницькі струк-
тури економічної відповідальності за забез-
печення належного рівня охорони навколиш-
нього середовища. У цьому випадку не тільки 
караючи, але й стимулюючи, держава отри-
мує довіру суб'єктів господарювання (тобто 
забруднювачів середовища).

Актуальність даних досліджень підтвер-
джує той факт, що сьогодні на переважній 
більшості вітчизняних підприємств спостері-
гається відсутність ефективного механізму 
управління внаслідок низького рівня профе-
сіоналізму управлінського персоналу. Таким 
чином, до основних проблем та перспектив 
запровадження екологічного обліку слід від-
нести:

– відсутність раціональної, ефективної 
екологічної політики кожного підприємства 
(екологічна інформація часто є нечіткою та 
відносною);

– більшість природних утрат не можна 
виразити в грошовому вимірнику, вони важко 
піддаються навіть кількісному виміру (важ-
лива екологічна інформація може бути отри-
мана не з фінансово-економічних джерел, 
а таких сфер, як геологія, екологія, біологія, 
фізика і т. ін.)

– відсутність жорстких законодавчих 
вимог, податкових стимулів враховувати та 
запобігати нанесенню шкоди навколишньому 
середовищу;

– відчувається потреба в удосконаленні 
єдиної системи стандартизації та якості това-
рів, включаючи розробку конкретних техніч-
них регламентів; підвищенні інформаційного 
забезпечення та покращанні якості життя 
через планування асортименту продукції від-
повідно до потреб населення (особливо в 
сільській місцевості); активізації відповідаль-
ності споживачів, що впливає на їх вибір това-
рів; удосконаленні механізму ціноутворення 
та лібералізації внутрішнього ринку.
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Однією з важливих методологічних про-
блем є включення адекватних екологічних 
показників якості продукції до нормативно-
правової документації. Проте таке включення 
економічних характеристик до системи показ-
ників якості продукції є дискусійним, а еколо-
гічні показники включають тільки проблеми 
охорони навколишнього середовища і збере-
ження генофонду, що самі по собі є більшою 
мірою декларативними.

До основних механізмів розв'язання даної 
проблеми належать: проведення маркетин-
гових досліджень внутрішнього ринку та 

реклами, постійна робота по поліпшенню 
якості та безпеки продукції, розробка показни-
ків виміру екологічної активності підприємств, 
системне виявлення, оцінювання і кількісне 
відображення негативного впливу діяльності 
підприємства на довкілля. Для систематич-
ного контролю екологічних аспектів господар-
ської діяльності необхідно сприяти складанню 
інтегрованої звітності, яка б містила більш 
докладну та повну екологічну інформацію в 
нерозривному взаємозв’язку з економічними 
показниками діяльності суб’єктів господарю-
вання.
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Статтю присвячено кредитним операціям, їх сутності та особливостям здійснення в сучасних умовах гос-
подарювання. Розглянуто особливості кредитування аграрних підприємств та проблеми, які виникають у про-
цесі отримання, обслуговування та погашення кредитів. Значна увага приділена різновидам кредитів та умо-
вам їх отримання. Досліджено альтернативні варіанти фінансування аграрних підприємств у вигляді аграрних 
розписок.

Ключові слова: кредит, кредитна операція, овердрафт, кредитна лінія, аграрна розписка, забезпечення.

Дзюба О.М. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена кредитным операциям, их сущности и особенностям осуществления в современных 

условиях хозяйствования. Рассмотрены особенности кредитования аграрных предприятий и проблемы, 
которые возникают в процессе получения, обслуживания и погашения кредитов. Значительное внимание 
уделено разновидностям кредитов и условиям их получения. Исследованы альтернативные варианты фи-
нансирования аграрных предприятий в виде аграрных расписок.

Ключевые слова: кредит, кредитная операция, овердрафт, кредитная линия, аграрная расписка, обес-
печение.

Dziuba O.M. THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF CREDIT OPERATIONS OF ECONOMIC ENTITY
The article is devoted to credit operations, their nature and characteristics of the modern economic conditions. 

The features of crediting of agricultural enterprises and the problems that arise in the process of obtaining, servicing 
and repayment of loans. Considerable attention is paid to the varieties of loans and the terms of their preparation. 
Explore alternative options for financing agricultural enterprises in the form of agricultural receipts.

Keywords: credit, credit operations, overdraft, credit line, agrarian receipt, maintenance.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Найбільш важливою складовою час-
тиною ресурсного забезпечення діяльності 
суб’єктів господарювання є наявність власних 
фінансових ресурсів та можливість доступу до 
їх зовнішніх джерел формування. Основним 
внутрішнім джерелом формування фінансо-
вих ресурсів підприємства залишається дохід 
або виручка від реалізації. Наступним по зна-
чимості джерелом формування фінансових 
ресурсів є позиковий капітал.

До позикового капіталу відносять кошти, 
що залучаються підприємством для фінан-
сування його господарської діяльності на 
принципах строковості, платності та повер-
нення. До складу такого позикового капіталу 
належать короткострокові і довгострокові 
зобов’язання, значна питома вага серед яких 
належить саме довгостроковим та поточним 
зобов’язання підприємства у формі банків-
ських кредитів.

Визначення поточних зобов'язань наве-
дене в нормативних джерелах, відповідно до 

яких поточні зобов'язання – це зобов'язання, 
що будуть погашені протягом операційного 
циклу підприємства чи повинні бути погашені 
протягом дванадцяти місяців із дати балансу 
[1]. Відповідно, зобов’язання з терміном пога-
шення понад 12 місяців з дати балансу відно-
ситься до довгострокових.

Банківський кредит є основною формою 
кредиту, за яким банк на підставі ліцензії 
надає кошти у тимчасове користування пози-
чальнику шляхом здійснення банківських кре-
дитних операцій на умовах, передбачених 
законодавством та кредитним договором [2].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження теоретичних та практичних 
аспектів кредитних операцій знайшли відо-
браження в наукових працях О.О. Котенко, 
Б.П. Адамика, М.М. Агаркова, В.Д. Лагутіна, 
Т.В. Бессараба, Н. Бєлової, М. Стрельни-
кова та ін. Висвітленню економічної природи, 
місця та ролі кредитів у господарській діяль-
ності підприємств, зокрема аграрних, а також 
питанням їх обліку присвятили праці такі еко-
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номісти-науковці, як С.Ф. Голов, В.В. Сопко, 
Г.Г. Кірейцев, Ф.Ф. Бутинець, О.М. Петрук, 
М.Г. Чумаченко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сьогоднішній день 
питання практики надання кредитів, особливо 
аграрним підприємствам, в умовах посткри-
зового відновлення національної економіки 
залишаються недостатньо розкритими і потре-
бують подальшого висвітлення, що і зумовило 
необхідність проведення даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є дослі-
дження економічної сутності та особливостей 
залучення кредитних коштів аграрними під-
приємствами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кредит для аграріїв є одним із най-
важливіших зовнішніх джерел фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподар-
ських підприємств поряд із бюджетним фінан-
суванням [3]. Необхідність використання кре-
дитних ресурсів пов'язана з особливостями 
сільськогосподарського виробництва, осно-
вною з яких є нерівномірність руху оборотних 
коштів, оскільки характерним є високий роз-
рив між часом вкладення коштів та їх повер-
ненням.

Розпочнемо наше дослідження з терміно-
логічного аналізу сутності кредиту як базової 
економічної категорії, що формує кредитні 
відносини і кредитне забезпечення.

Передусім зазначимо, що відповідно до 
Закону України «Про фінансові послуги і 
державне регулювання ринків фінансових 
послуг», кредитом є кошти, надані в позику 
юридичній або фізичній особі на визначений 
строк та під відсотки [4]. 

У сучасній економічній науці багато уваги 
приділяється дослідженню проблеми сутності 
кредиту. 

Загалом, під кредитом розуміють еконо-
мічні відносини з приводу передачі грошових 
коштів у тимчасове користування за плату і на 
основі повернення. 

Кредит від латинської credo, creditum – 
«вірю», «довіряю» або «борг» чи «позика». 
Відповідно, категорія кредиту розглядається 
переважно як довіра однієї особи до іншої.

Різні наукові джерела наводять власні під-
ходи до визначення категорії «кредит», які 
можна вважати суб’єктивними та які слугують 
для узагальнення точок зору стосовно тракту-
вання зазначеного поняття. 

У Банківській енциклопедії [5], зазначено, 
що кредит – це економічні відносини, що вини-

кають між кредиторами і позичальниками з 
приводу мобілізації тимчасово вільних коштів 
та використання їх на умовах повернення й 
оплати

Фінансовий словник [6] зазначає, що кре-
дит – це форма передачі в тимчасове користу-
вання коштів у грошовій і грошово-натуральній 
формах на умовах строковості, повернення, 
платності та цільового характеру, що нада-
ється однією юридичною або фізичною осо-
бою – кредитором іншій особі – позичальнику.

Згідно з Енциклопедією банківської справи 
України [7], кредит – це економічна катего-
рія, яка є виразом відносин між суб’єктами 
господарювання щодо надання й отримання 
позички в грошовій чи товарній формі на умо-
вах повернення, строковості та платності.

Таким чином, можна погодитись, що існує 
переважно два підходи до визначення сут-
ності кредиту:

1) у вузькому розумінні кредит розгляда-
ється як сума коштів, що отримує позичаль-
ник від кредитора;

2) у широкому – як сукупність суспільних 
правовідносин, що виникають, здійснюються 
та припиняються в процесі надання кредито-
ром коштів у борг позичальнику [8].

Заслуговує на увагу визначення кре-
диту, наведене в Законі України «Про банки 
та банківську діяльність»: банківський кре-
дит – це будь-яке зобов'язання банку надати 
певну суму грошових коштів, будь-яка гаран-
тія, будь-яке зобов'язання придбати право 
вимоги боргу, будь-яке продовження строку 
погашення боргу, яке надано в обмін на 
зобов'язання позичальника щодо повернення 
заборгованої суми, а також на зобов'язання 
на сплату процентів та інших зборів з такої 
суми [9].

Незважаючи на те, що виділяють дві форми 
кредиту – товарну і грошову, обидві є про-
явами вартісної форми кредиту. 

Специфіка діяльності аграрних підприємств 
значно впливає на умови банківського креди-
тування та його види. Враховуючи специфіку 
кредитування зазначеної галузі, доцільним 
є вдосконалення класифікації операцій кре-
дитного характеру, виходячи з того, що кре-
дитуванню агарних підприємств притаманні 
особливість застави, що надається як забез-
печення за кредитом, оскільки до традиційних 
видів заставного майна, такого як рухоме та 
нерухоме майно, додаються також специ-
фічні – велика рогата худоба, майбутній уро-
жай, майнові права тощо. Можна відзначити, 
що значна увага приділяється банківськими 
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установами використанню майбутнього вро-
жаю як застави.

Альтернативним варіантом фінансування 
аграрних підприємств виступає кредитування 
шляхом застосування розписок-договорів, які 
являють собою обіцянку постачати продукцію 
або здійснювати оплату після реалізації своєї 
продукції в майбутньому в обмін на отри-
мання ресурсів уже сьогодні. Для реалізації 
зазначеного способу в Україні прийнято Закон 
України «Про аграрні розписки» [10], відпо-
відно до якого аграрна розписка являє собою 
товаророзпорядчий документ, що фіксує безу-
мовне зобов'язання боржника, яке забезпечу-
ється заставою, здійснити поставку сільсько-
господарської продукції або сплатити грошові 
кошти на визначених у ньому умовах [10].

Зазначені розписки складаються у двох 
примірниках, один з яких зберігається в спра-
вах особи, що вчиняє нотаріальні дії з їх 
посвідчення та реєстрації, а інший – переда-
ється кредитору. За бажанням підприємства –
боржника за аграрною розпискою, йому може 
бути надана посвідчена копія виданої аграр-
ної розписки. Предметом застави можуть 
виступати сільськогосподарська продукція, а 
також живі тварини.

Як правило, об’єктами короткострокового 
кредитування для аграрних підприємств є: 
виробничі запаси; незавершене виробництво 
та напівфабрикати власного виробництва; 
сезонні витрати, витрати на освоєння випуску 
нових виробів; платіжні та розрахункові опе-
рації з постачальниками й покупцями; готова 
продукція і товари тощо.

Розглянемо поетапно процес кредитування 
банком агарного підприємства.

Першим етапом можна вважати письмове 
звернення – заяву підприємства до банку з 
приводу видачі кредитних коштів та представ-
лення необхідного пакету документів.

На наступному етапі відбувається експер-
тиза наданих документів. Окремо перевіря-
ються повноваження керівника, якому дору-
чається підписання кредитного договору і 
договору застави [11].

Після експертизи документів здійсню-
ються виїзд і огляд підприємства та предмета 
застави по кредитному договору. 

Після отримання висновків юридичного від-
ділу та відділу служби безпеки комерційного 
банку заява, висновки та необхідний пакет 
документів передаються до відділу аналізу кре-
дитних ризиків банку. Якщо висновок відділу 
аналізу кредитних ризиків позитивний, то дана 
заява йде на розгляд кредитного комітету [11].

Однак, незважаючи на наявність застави 
кредитування агарних підприємств для комер-
ційних банків як основних постачальників кре-
дитних ресурсів було і залишається сферою 
підвищеного ризику порівняно з іншими галу-
зями. 

Через загальний високий рівень ризику 
комерційні банки надають аграрним підпри-
ємствам переважно короткострокові кредити 
для поточного операційного забезпечення 
господарської діяльності [12]. 

Для зменшення ризиків у процесі при-
йняття рішення кредитним комітетом та у 
випадку прийняття позитивного рішення про 
видачу кредиту укладаються відповідні дого-
вори (договір страхування застави, договір 
застави та кредитний договір). Однак процес 
кредитування триває до повного виконання 
зобов’язань підприємства-позичальника 
перед банком.

Аграрні підприємства можуть отримувати 
різні види кредитів. Зазвичай класичним варі-
антом банківського кредитування є строковий 
кредит. Однак більш цікавою є кредитна лінія – 
це кредит у межах заздалегідь визначеного 
ліміту кредитування, що видається на певний 
період часу для покриття потреби в коротко-
строкових коштах. У банківській практиці існує 
два види кредитних ліній: невідновлювана та 
відновлювана (револьверна). 

При умові відкриття невідновлюваної 
кредитної лінії встановлюється узгоджений 
ліміт кредитування, і це означає, що банк 
зобов’язується надати кредит у заздалегідь 
обумовлених розмірах на визначений строк.

Відкриття відновлюваної (револьверної) 
кредитної лінії дає змогу підприємству отри-
мати кредит у межах встановленого ліміту, 
повернути його (або частину) і автоматично 
отримати повторно кредит у межах терміну дії 
кредитної лінії. Отже, відновлювана кредитна 
лінія є більш гнучкою формою кредитування. 

Комерційні банки, як правило, використо-
вують індивідуальний підхід до кожного окре-
мого клієнта при видачі кожного окремого кре-
диту, а відкриття кредитної лінії практикують 
у відносинах із підприємствами-позичальни-
ками, які мають надійну репутацію.

Іншим видом кредитування можна вважати 
овердрафт. Овердрафт – це короткостроковий 
кредит у межах встановленого ліміту, що дає 
змогу здійснювати розрахунки, коли коштів на 
поточному рахунку недостатньо. Банк попо-
внює поточний рахунок підприємства на суму, 
що затверджена при підписанні кредитної 
угоди з надання овердрафту.



687

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

За рахунок отриманих на поточний рахунок 
коштів підприємство має можливість сплатити 
рахунки постачальників. У такому випадку 
банк автоматично надає клієнту кредит на 
суму, що перевищує залишок його власних 
коштів на поточному рахунку. Овердрафт 
найчастіше використовують підприємства, 
діяльність яких пов’язана з товарами, на які є 
постійний попит.

Спільним рисами в таких механізмах кре-
дитування, як кредитна лінія і овердрафт, є те, 
що вони передбачають установлення терміну 
користування кредиту, ліміту кредитування, 
відсоткових ставок за кредит та окремої 
плати за відкриття ліміту. Однак за кредитною 
лінією, як правило, складається графік одер-
жання такого кредиту.

Переважна більшість вітчизняних аграр-
них підприємств користуються строковими 
кредитами терміном до одного року (поточ-
ними кредитами). Вони є найбільш вигідними 
для банків, оскільки строк кредиту становить 
12 місяців і забезпечує один виробничий 
цикл (тобто підприємство не може здійснити 
більше одного обороту кредитних коштів). 
Крім того, при наданні строкового кредиту вся 
сума перераховується один раз на поточний 
рахунок, а повернення позики відбувається 
рівними частинами.

Невідновлювана кредитна лінія надається 
частинами згідно з платіжними дорученнями 
позичальника безпосередньо з кредитного 
рахунка на рахунки постачальника або на 
поточний рахунок підприємства, а погашення 
відбувається, як правило, в останні три місяці 
кредитування.

Проте з позицій агарного виробництва 
строковий кредит є невигідним, оскільки 
збільшує витрати підприємства, пов’язані з 
обслуговуванням кредиту, а невідновлювана 
кредитна лінія – неможливістю відновлення 
фінансування за умови повного чи часткового 
погашення останніх.

У результаті дослідження та порівняння 
основних характеристик та видів кредитів, що 
надаються аграрним підприємствам, слід від-
дати перевагу відновлюваній кредитній лінії 
за всіма ознаками: більш тривалий термін дії, 
вигідна відсоткова ставка, гнучкість у вико-
ристанні, низькі фінансові витрати, пов’язані 
з обслуговуванням, мінімальні затрати часу 
на оформлення та оптимальний графік пога-
шення кредиту.

Розвиток кредитних відносин за умов дер-
жавної підтримки аграрного сектора зале-
жить від вирішення низки проблемних питань, 
основним з яких є висока вартість кредитів, 
оскільки відсоткові ставки банків для аграр-
них виробництв порівняно з іншими галузями 
є завжди вищими, що також знижує ефектив-
ність коштів, виділених за програмами під-
тримки такої галузі.

Крім зазначеного, проблемою залишається 
отримання компенсаційних виплат за корис-
тування кредитом, високі вимоги до рівня 
кредитоспроможності позичальника та забез-
печення ним позики, складна процедура отри-
мання бюджетної компенсації.

Висновки з цього дослідження. У статті 
розглянуто теоретичні підходи до трактування 
сутності кредиту та процесу кредитування 
аграрних підприємств, надано характеристику 
основним видам. Доведено, що кредитування 
банками вітчизняних аграрних підприємств є 
специфічним, ризикованим видом кредитних 
операцій у зв’язку з особливостями самого 
аграрного виробництва.

У цілому, можна зазначити, що овердрафт 
є найбільш гнучкішим методом кредиту-
вання, хоча у вітчизняній практиці кредиту-
вання надання незабезпечених кредитів є 
достатньо популярним. У разі фінансування 
поточної діяльності аграрних підприємств 
комерційні банки зазвичай надають перевагу 
строковим кредитам та невідновлюваній кре-
дитній лінії.
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Проблема адміністрування  
податку на додану вартість на сучасному етапі
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кандидат економічних наук, доцент,

Полтавська державна аграрна академія

У статті розглянуто податковий облік податку на додану вартість та порядок визнання податкового 
зобов’язання та податкового кредиту згідно з нововведеннями, які вступили в дію з 1 січня 2015 р. Розглянуто 
зміни, які внесені до порядку застосування спеціального режиму для сільськогосподарських товаровироб-
ників із 2016 р., а також окремі аспекти податкового обліку, що стосуються документального оформлення та 
термінів сплати податку на додану вартість.

Ключові слова: податок на додану вартість, ставка податку, адміністрування, бюджетне відшкодування, 
податковий кредит.

Дугар Т.Е. ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НАСТОЯ-
ЩЕЕ ВРЕМЯ

В статье рассмотрены налоговый учет налога на добавленную стоимость и порядок осуществления на-
числений в виде налогового обязательства и налогового кредита согласно нововведениям, которые вступили 
в действие с 1 января в 2015 г. Рассмотрены изменения, внесенные в порядок применения специального 
режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей с 2016 г., а также отдельные аспекты налогового 
учета, которые касаются документального оформления и сроков уплаты налога на добавленную стоимость.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, ставка налога, администрирование, бюджетное воз-
мещение, налоговый кредит.

Dugar T.Е. THERE IS A PROBLEM OF ADMINISTRATION OF TAX VALUE-ADDED ON THE MODERN STAGE
In the article the fiscal accounting of tax is considered value-added and order of realization of extra charges 

as a tax obligation and tax credit, according to innovations, that entered in an action from January, 1 in 2015 
changes. What applications of the dedicated mode brought in to the order, are Considered for agricultural commodity 
producers from 2016, and also separate aspects of the fiscal accounting, that touch documentary registration and 
terms of in payment of tax value-added.

Keywords: tax value-added, rate of tax, administration, budgetary compensation, tax credit.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна економічна ситуація в кра-
їні обумовлює необхідність ефективного 
управління державними фінансами. У цен-
трі уваги знаходиться процес оподаткування, 
виступаючи головною умовою формування 
фінансово-бюджетних ресурсів держави. 
Проблема побудови ефективної податкової 
системи – одна з найбільш актуальних в Укра-
їні. Її вирішення повинно здійснюватися шля-
хом вивчення і аналізу як існуючої в Україні 
законодавчої бази, так і накопиченого у світі 
досвіду у сфері оподаткування. 

Особлива роль у наукових дискусіях відво-
диться податку на додану вартість як одному 
з основних бюджетоутворюючих податків. 
Зокрема, вчені висвітлюють різні підходи 
до вирішення основоположних теоретичних 
проблем, поліпшення адміністрування, нато-
мість проблеми справляння ПДВ, методики 
їх обліку та контролю суб’єктами господарю-
вання майже не розглядаються [3]. 

Часті зміни ставок ПДВ підривали здатність 
проводити його ефективне адміністрування: у 
радянському трактуванні податок на додану 
вартість становив 28% з обороту та діяв у неза-
лежній Україні до 20 грудня 1991 р. Із 26 грудня 
1992 р. ставку податку знижено до 20%, як 
наслідок – дефіцит бюджету, що викликав у 
1993 р. підвищення ставки знов до рівня 28%, 
що, своєю чергою, призвело до масового ухи-
лення від сплати податку і викликало необхід-
ність зниження знову до рівня 20%. 

Тому систематизація основних теоретичних 
проблем щодо ПДВ, а також визначення пер-
спектив подальших досліджень проблемних 
питань ПДВ і сьогодні є актуальними. Даний 
податок домінує серед непрямих податків, що 
надходять до бюджету, і тому виконує яскраво 
виражену фіскальну функцію. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Актуальність питання щодо справляння 
ПДВ стоїть гостро і потребує глибокого ана-
лізу, враховуючи економічну ситуацію країни, 
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сучасний стан і специфіку функціонування 
податкової системи. Поставлені завдання 
стосуються передусім пошуку спроб удоско-
налення механізму справляння ПДВ задля 
підвищення ефективності надходжень до дер-
жавного бюджету та встановлення помірного 
рівня податкового тягаря.

Особлива увага була зосереджена на пра-
цях політичних діячів, учених-економістів, 
які займалися дослідженням різноаспектних 
проблем податкової політики, зокрема Бул-
гакової С.О., Вишневського В.П., Вишнев-
ської М.К., Гега П.Т., Долі Л.М., Гетьмана В.П., 
Килимника Ю.В. Дикань Л.В., Д’яконової І.І., 
Кучеpявенко H.П., Федосова В.М., Опа- 
pіна В.М., П’ятаченко Г.О. та ін. [6]. Проблеми 
податку на додану вартість, об’єкти, база та 
ставки оподаткування, перелік неоподаткову-
ваних та звільнених від оподаткування опе-
рацій, поняття податкової накладної, поря-
док обліку відповідно до Податкового кодексу 
України розглядаються в працях Жукевича О., 
Луніна І., Бурдова В., Романова А., Пархо-
менка В., Мельника В.

Гострими та постійними проблемами є сво-
єчасне відшкодуванням ПДВ, а особливо для 
експортно-орієнтованих виробників, наявність 
можливостей використання ПДВ для яких при-
зводить до приховування реальних доходів.

Із прийняттям у квітні 2007 р. Закону Укра-
їни «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 
було визначено правові та організаційні 
засади, основні принципи і порядок здійснення 
державного контролю у сфері господарської 
діяльності, повноваження органів державного 
контролю, їх посадових осіб і права, обов’язки 
та відповідальність суб’єктів господарювання 
під час здійснення державного контролю. З 
метою створення прозорої системи держав-
ного контролю у сфері відшкодування ПДВ 
пропонується покращати систему адміні-
стрування – внести зміни до законодавства, 
удосконалити механізм перевірок платників 
податку, адже посилення відповідальності за 
незаконне отримання відшкодування сприя-
тиме зменшенню кількості зловживань [1].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити історичну 
суть справлення непрямих податків в Укра-
їні, зокрема для сільськогосподарських това-
ровиробників, в особливостях використання 
бюджетного відшкодування при спеціальному 
режимі оподаткування. Завдання статті поля-
гає в тому, що податкова система та рівень 
розрахунків за податками та платежами має 

дуже важливий вплив на загальний стан та 
розвиток економіки України, конкурентоспро-
можність підприємств на світових ринках.

Інформаційним забезпеченням дослі-
дження виступали праці вітчизняних і зару-
біжних науковців галузі фінансового обліку 
та податкової системи з регулювання подат-
кового навантаження на підприємства, нор-
мативні документи та законодавча база Укра-
їни. У процесі формування матеріалів статті 
використовувалися загальні методи і прийоми 
наукового пізнання, фундаментальні поло-
ження економічної науки обліку, методи уза-
гальнення та систематизації, аналізу і синтезу 
аналітичних даних щодо сплати податку на 
додану вартість в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Податок на додану вартість – це 
непрямий податок з доданої вартості, яка 
створюється на всіх стадіях виробництва й 
обігу, що включається у вигляді надбавки в 
ціну товару, робіт та послуг і цілком оплачу-
ється кінцевим споживачем товарів, робіт, 
послуг. 

Сума до сплати визначається як різниця 
податкового зобов’язання та податкового кре-
диту. Кінцевий споживач оплачує товар за 
ціною, збільшеною на всю суму платежів ПДВ. 
Із прийняттям Податкового кодексу України 
суттєвих змін у бухгалтерському обліку подат-
кового кредиту не відбулося. Головним недо-
ліком застосування цього податку, як і взагалі 
функціонування податкової системи України, 
є нестабільність законодавчого підґрунтя [8]. 

Синтетичний облік за податком на додану 
вартість угруповується на рахунку 64 «Роз-
рахунки за податками й платежами» у розрізі 
податків конкретного підприємства. Аналітич-
ний облік розрахунків за ПДВ регламентує 
ведення декількох рахунків залежно від спо-
собів проведення розрахунків із підприєм-
ствами-контрагентами: 641 «Розрахунки за 
податками», 643 «Податкові зобов’язання», 
644 «Податковий кредит». 

За даними контролюючих органів в динаміці 
порівняння даних І кварталу 2014 та 2015 рр. із 
ПДВ: до державного бюджету в 2015 р. надій-
шло 43,0 млрд. грн., що на 15,3 млрд. грн., або 
на 55,4%, більше відповідного показника попе-
реднього року. Зростання відбулося насам-
перед через збільшення надходжень ПДВ як 
із вироблених в Україні товарів і послуг (на 
6,1 млрд. грн., або 32,1%), так і з увезених на 
територію України товарів (на 12,5 млрд. грн., 
або на 71,9%). Останнє пояснюється збіль-
шенням вартості імпорту в гривнях.
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Разом зі збільшенням надходжень ПДВ від-
булося й збільшення обсягів відшкодування 
податку з бюджету до 12,0 млрд. грн. Це на 
3,1 млрд. грн., або 34,7%, більше, ніж у пер-
шому кварталі 2014 р. Середньомісячний обсяг 
відшкодування податку з бюджету в 2015 р. 
трохи зменшився і становив 4,0 млрд. грн. 
на місяць [2]. Основні аспекти справлення 
податку на додану вартість у динаміці змін 
2015 та 2016 рр. розкрито в табл. 1.

Для забезпечення розрахунків із бюдже-
том та перерахування коштів на спеціальні 
рахунки сільськогосподарським підприєм-
ствам, які станом на 01.01.2016 р. зареєстро-
вані суб’єктами спеціального режиму оподат-
кування, Державною казначейською службою 
України, відповідно до Плану рахунків бух-
галтерського обліку виконання державного та 
місцевих бюджетів, відкрито додаткові елек-
тронні рахунки (3-й клас рахунків, розділ 37 
«Рахунки інших клієнтів та банків», група 375 
«Інші спеціальні рахунки») для кожного з виді-
лених у пункті 209.2 статті 209 розділу V ПКУ 
видів операцій [4]:

– рахунки з електронного адміністрування 
податку на додану вартість сільськогосподар-
ських підприємств, що здійснюють операції з 
постачання сільськогосподарських товарів/

послуг (крім зернових і технічних культур та 
продукції тваринництва), які обрали спеці-
альний режим оподаткування за балансовим 
рахунком 3753;

– рахунки з електронного адміністрування 
податку на додану вартість сільськогосподар-
ських підприємств, що здійснюють операції з 
постачання зернових і технічних культур, які 
обрали спеціальний режим оподаткування за 
балансовим рахунком 3754;

– рахунки з електронного адміністрування 
податку на додану вартість сільськогоспо-
дарських підприємств, що здійснюють опера-
ції з постачання продукції тваринництва, які 
обрали спеціальний режим оподаткування за 
балансовим рахунком 3755 [5].

Недоліки бюджетного відшкодування ПДВ 
пов’язані, з одного боку, з несвоєчасним повер-
ненням коштів, а з іншого – тягнуть за собою 
нанесення прямих збитків державі у зв’язку з 
необґрунтованим перерахуванням бюджет-
них коштів на користь комерційних структур, 
оскільки відшкодування податку на додану 
вартість – це простий спосіб маніпулювання 
під час здійснення фінансово-господарських 
операцій задля отримання коштів законним 
шляхом із бюджету. Тому всі спроби раціо-
нального адміністрування, проведення пере-

Таблиця 1
Основні аспекти справлення податку на додану вартість  

в динаміці змін 2015 та 2016 рр.
2015 р. 2016 р.

1. Ставка: загальна – 20%, 
експорт – 0%. 1. Ставка: загальна – 20%, експорт – 0%.

2. Фармацевтична 
продукція – 7%. 2. Фармацевтична продукція – 7%. 

3. Спеціальний режим для 
сільськогосподарських 
компаній. Відповідно до 
спеціального режиму, 
нарахована сума ПДВ не 
підлягає сплаті до бюджету 
та повністю залишається 
в розпорядженні 
підприємства.

3. Запровадження на 2016 р. перехідних умов у застосуванні 
сільськогосподарськими товаровиробниками спеціального 
режиму оподаткування. Починаючи зі звітного періоду січня 
2016 р. сума ПДВ буде розподілятися таким чином.
При постачанні зернових та технічних культур (код рахунка 
3754): 85% – до державного бюджету, 15% – перераховується 
на спеціальний рахунок.
При постачанні продукції тваринництва (код рахунка 3755): 
20% – до державного бюджету, 80% – перераховується на спе-
ціальний рахунок.
При постачанні інших с/г товарів та послуг (код рахунка 3753): 
50% – до державного бюджету, 50% – перераховується на спе-
ціальний рахунок. 
Скасування спеціального режиму з 1 січня 2017 р.

Норма не існувала. 4. Відновлення права на відшкодування ПДВ для всіх експор-
терів зернових та технічних культур.

Норма не існувала.
5. Запровадження офіційної публікації двох реєстрів відшко-
дування ПДВ із відображенням у ньому даних про платника 
податку, заявлених до відшкодування з бюджету сум податку, 
та стану їх відшкодування.
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вірок не дадуть змоги викорінити повністю 
недобросовісних суб’єктів фінансово-госпо-
дарських операцій. 

Значна проблема, яку необхідно вирішити 
найближчим часом, – створення дієвого меха-
нізму попередження незаконного повернення 
цього податку, адже застосування незаконних 
схем відшкодування ПДВ під час здійснення 
експортних операцій породжує проблему 
виведення капіталу з економіки країни [3].

Підкреслюємо основні останні зміни в запо-
вненні податкової накладної (ПН) із ПДВ, які 
набрали чинності 1 квітня 2016 р.:

1) Із заголовної частини накладної виклю-
чили дані про місцезнаходження покупця/про-
давця, номер телефону, вид цивільно-право-
вого договору, форму проведених розрахунків. 
Натомість з’явилися графи для відображення 
постачання/придбання товарів/послуг філією 
(структурним підрозділом), яка фактично є 
від імені головного підприємства – платника 
податку стороною договору. 

2) Замість чотирьох розділів табличної час-
тини тепер лише два: 

– розділ А (рядки І–Х) – вносяться уза-
гальнюючі дані за операціями, на які вона 
складається, зокрема загальна сума ПДВ, 
обсяги постачання та інформація щодо зво-
ротної тари (у разі її наявності); 

– розділ Б, в якому зазначається інформа-
ція про товари/послуги, за якими проведена 
операція, за якою складається ПН.

3) У табличній частині з’явилась нова графа 
8 «Код ставки ПДВ».

4) Зазнав змін перелік типів причин, за 
якими ПН не підлягає наданню покупцю.

5) Прописані правила складання зведених 
ПН, не тільки по операціях, що мають безпе-
рервний або ритмічний характер, а також за 
випадками, по яких потрібно нараховувати 
податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 
198.5 ПКУ.

З 1 лютого 2016 р. набрали чинності нові 
форми та Порядок заповнення і подання подат-
кової звітності з податку на додану вартість, 
затверджені Наказом Міністерства фінансів 
України від 28.01.2016 р. № 21 (Наказ № 21). 
Зокрема, Наказом № 21 затверджено: форму 
податкової декларації з податку на додану 
вартість; форму уточнюючого розрахунку 
податкових зобов’язань із податку на додану 
вартість у зв’язку з виправленням самостійно 
виявлених помилок; форму розрахунку подат-

кових зобов’язань, нарахованих отримувачем 
послуг, не зареєстрованим як платник податку 
на додану вартість, які постачаються нерези-
дентами, у тому числі їх постійними представ-
ництвами, не зареєстрованими платниками 
податків, на митній території України; Порядок 
заповнення і подання податкової звітності з 
податку на додану вартість [7].

Сьогодні виникає необхідність зміни розмі-
рів ставок ПДВ у бік зниження або диференці-
ації. З метою зменшення диференціації рівня 
життя громадян ставки непрямих податків, 
зокрема ПДВ, доцільно встановлювати дифе-
ренційовані: використовувати занижені ставки 
для товарів, які включені до мінімального спо-
живчого кошика, і завищені – для предметів 
розкоші [6].

Зарубіжні країни, пройшовши еволюцій-
ний шлях розвитку своїх податкових систем, 
свого часу запровадили ефективні засоби та 
методи управління процесами справляння 
податків. Аналіз їхнього досвіду дає змогу 
дійти висновків про прийнятність деяких прак-
тичних рішень для застосування в Україні: 

– по-перше заслуговує на увагу пере-
несення акцентів на сегмент масово-
роз'яснювальної роботи та налагодження 
партнерських взаємовідносин із платниками; 

– по-друге лібералізація процесів подання-
прийняття звітності та проведення перевірок; 

– по-третє застосування прогресивних 
методів відбору платників для проведення 
перевірок.

Висновки з цього дослідження. Отже, у 
нашій державі, як і в багатьох інших країнах 
світу, податок на додану вартість є одним із 
основних джерел формування доходної час-
тини бюджету, а тому нормальне функціону-
вання цього податку є важливим для еконо-
міки країни. Зазначимо, що найважливіша 
перевага податку на додану вартість є його 
потенційно висока фіскальна ефективність, 
так як він має широку базу оподаткування, 
яка включає більшість груп товарів і послуг, 
тобто зміни асортиментів споживання суттєво 
не впливають на надходження податку до 
бюджету. Податок повинен повністю відпові-
дати своїй природі – у повному обсязі вилуча-
тися на користь держави з метою виконання 
соціально-економічних, політичних, право-
вих функцій, та пільги повинні бути, на нашу 
думку, обов’язково для підтримки розвитку 
слабких сфер виробництва.
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Ключові слова: стратегічний управлінський облік, бюджетування, система збалансованих показників, 
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Статья посвящена развитию прогностической функции управленческого учета в управлении предприяти-
ями. Обоснованы роль и значение стратегического управленческого учета в управлении предприятиями. 
Определен инструментарий стратегического управленческого учета для выполнения прогностической функ-
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джетирования предприятия.
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Iershova N.Yu. THE DEVELOPMENT OF TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROGNOSTIC FUNCTIONS 
OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

In the article the development of prognostic function of management accounting in the management of 
enterprises studied. The role and importance of strategic management accounting in the management of enterprises 
is substantiated. The tools of strategic management accounting to perform prognostic functions are presented. 
Methodical approach to integration of balanced scorecard in the budgeting system of the company proposed.

Keywords: strategic management accounting, budgeting, balanced scorecard, governance, planning.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Наразі управлінський облік сформу-
вався в досить велику область наукових знань 
і практичного досвіду, яка продовжує інтен-
сивно розвиватися і здійснює все більш актив-
ний вплив на якісний рівень сучасного управ-
ління. Ускладнення управлінських завдань 
обумовлюють потребу у подальшому дослі-
дженні прогностичної функції управлінського 
обліку в стратегічному управлінні підприєм-
ствами та в уточненні щодо його зв`язку із сис-
темою прийняття рішень та бюджетуванням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим питанням функції обліку і його ролі в 
системі управління присвячено наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених: Е.К. Доби-
кіної [1], Р.Ф. Бруханського [2], Г.Г. Кірей-
цева [3], А.М. Кузьмінського [4], Є. Мниха [5], 
Е.Р. Мухіної [6], Н.Н. Хахонової [7], А.В. Шай-
кана [8], Дж. Шанка [9] та ін. Однак залиша-

ються окремі питання, що потребують погли-
бленого вивчення. На думку Г.Г. Кірейцева та 
В.А. Нехай, більшість проблем, що виникають 
у процесі управління господарською й фінан-
совою діяльністю підприємства, зумовлені 
недостатнім використанням інформаційної, 
контрольної та прогностичної функцій обліку. 
Частина з них спричинена несформованістю 
ринкових інфраструктур, інститутів і систем 
управління, а отже, і його організацією [10]. 
А.М. Кузьмінський, Ж.Б. Бонєв, В.І. Смоля-
нінов уважають, що мета обліку полягає не 
лише в одержанні фактичної інформації про 
господарську діяльність, а й у забезпеченні 
потреб управління, тому велике майбутнє – 
за прогностичним обліком, завданням якого 
є, зокрема, розробка проектів управлінських 
рішень або їх варіантів [4]. Е.К. Добикіна, 
В.В. Ровенська, В.С. Рижиков виділяють функ-
ції управлінського обліку, що, на їхню думку, 
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випливають із функції управління, зокрема це 
перспективне планування (прогнозування) і 
координація розвитку підприємства в майбут-
ньому на основі аналізу й оцінки фактичних 
результатів діяльності [1].

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Підвищення зна-
чення обліково-аналітичної інформації для 
потреб стратегічного управління актуалізують 
питання розвитку інструментарію для реаліза-
ції прогностичної функції стратегічного управ-
лінського обліку в управлінні підприємствами 
як один із напрямів перспективних дослі-
джень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розвиток інстру-
ментарію для реалізації прогностичної функції 
стратегічного управлінського обліку з метою 
розширення його методичних можливостей як 
системи обліково-аналітичного забезпечення 
стратегічного управління. 

Методологічною основою дослідження 
стали фундаментальні та прикладні дослі-
дження в галузі управління і розробки сис-
теми збалансованих показників. Використову-
валися загальнонаукові та спеціальні методи: 
аналіз і синтез, порівняння і узагальнення, 
системний і структурний аналіз.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Важливість інформаційної підтримки 
управлінських рішень для забезпечення стра-
тегічного розвитку підприємства в останні 
роки визнається як одна з найважливіших 
складових частин управлінського обліку. Цим 
пояснюється поява нового терміна – «страте-
гічний управлінський облік», під яким пропо-
нуємо розуміти синергетичну інформаційну 
систему оцінки стратегічних викликів зовніш-
нього середовища і внутрішнього потенціалу 
підприємства з метою отримання та подання 
ємної стратегічної інформації, спрямованої на 
розробку і реалізацію стратегії підприємства. 
Таким чином, інформація стратегічного управ-
лінського обліку корисна фахівцям в області 
управління при виборі конкурентної стратегії; 
прогнозуванні величини витрат, прибутковості 
продажів в довгостроковому періоді; розробці 
стратегічних планів; оцінці поточної діяльності 
шляхом порівняння відносних витрат підпри-
ємства і конкурентів; виборі альтернатив-
них варіантів під час прийняття стратегічних 
рішень та ін. 

Спираючись на дослідження Б. Райана [11], 
Дж. Шанка і В. Говиндараджана [9], Н.Н. Хахо-
нової [7], Е.Р. Мухіної [6], М.А. Вахрушиной 
[12], до основних специфічних особливостей 

стратегічного управлінського обліку пропону-
ємо віднести: 

– інформаційне забезпечення розробки 
кількох варіантів стратегії розвитку підприєм-
ства і вибору найбільш оптимального з них; 

– оцінку досягнення оперативних і страте-
гічних цілей, фінансового стану та виробни-
чого потенціалу підприємства; 

– інтеграцію прогнозних, планових, норма-
тивних і фактичних даних фінансово-вироб-
ничої діяльності та їх обчислення для довго-
строкової перспективи;

– облік факторів зовнішнього середовища, 
ризиків та ін.

Таким чином, стратегічний управлінський 
облік значно розширює сферу своєї дії для 
інформаційного забезпечення стратегічного 
управління підприємствами.

Технологія стратегічного управлінського 
обліку виступає просторовим поняттям, яке 
представляє собою сукупність знань про 
методи здійснення процесів стратегічного 
управлінського обліку, або сукупність і послі-
довність методів, способів ідентифікації, 
вимірювання, акумулювання, аналізу, підго-
товки, інтерпретації та надання фінансової, 
виробничої, маркетингової та іншої інформа-
ції, використовуваної при прийнятті страте-
гічних управлінських рішень. Так, О.Е. Ніко-
лаєва, О.А. Алексєєва відзначають, що  
«…при використанні інформації стратегіч-
ного управлінського обліку слід ураховувати 
його широту та об’ємність, а саме мати на 
увазі, що будь-які технології, які сприяють 
прийняттю стратегічних рішень, можна від-
нести до технологій стратегічного управлін-
ського обліку» [13, с. 82].

Інструментарій стратегічного управлін-
ського обліку може бути представлений сукуп-
ністю облікових методів і багатоваріантних 
розрахункових прийомів, способів їх оцінки 
та остаточного вибору критеріїв, які викорис-
товуються з метою вирішення конкретних 
управлінських завдань, які в найбільш загаль-
ному вигляді можуть бути згруповано в чотири 
напрями:

– завдання, пов'язані з обліком та страте-
гічним управлінням витратами;

– завдання, пов'язані з підтримкою при-
йняття стратегічних рішень в управлінні ресур-
сами підприємства (матеріальними, нематері-
альними, фінансовими, трудовими);

– завдання, пов'язані зі стратегічним пла-
нуванням та бюджетуванням;

– завдання, пов'язані з організацією стра-
тегічного управлінського обліку.
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На сьогодні немає єдиного підходу до кла-
сифікації інструментарію стратегічного управ-
лінського обліку. Це обумовлюється тим, що: 
по-перше, стратегічний управлінський облік 
знаходиться у стадії розвитку; по-друге, 
на стратегічному рівні відбувається синтез 
результатів, тому інструментарій стратегіч-
ного управлінського обліку буде характери-
зуватися інтегрованістю та міждисциплінар-
ністю. Одним з основних інструментів, які 
використовуються для вирішення управлін-
ських завдань, пов'язаних із стратегічним пла-
нуванням діяльності підприємства незалежно 
від специфіки, масштабів господарської діяль-
ності та інших особливостей, є бюджетування.

М.А. Вахрушина висловлює думку про 
належність бюджетування одночасно до обох 
систем – до менеджменту та управлінського 
обліку: «З одного боку, бюджетування конкре-
тизує тактичні і стратегічні завдання, висунуті 
менеджерами організації, з іншого боку, керів-
ники використовують бюджетні дані в наступ-
них цілях управлінського аналізу і контролю» 
[12, с. 37]. Бюджетування використовується 
як у процесі планування діяльності підприєм-
ства, так і в процесі здійснення обліку, аналізу 
та контролю.

Під бюджетуванням у системі стратегіч-
ного управління розуміється координація в 

технології узагальнення даних для розробки 
стратегічного плану щодо досягнення страте-
гічних цілей за допомогою певних фінансових 
інструментів, званих бюджетами.

Під бюджетуванням у системі стратегічного 
управлінського обліку розуміється координа-
ція в технології узагальнення фактичних облі-
кових даних для аналізу та контролю вико-
нання бюджетів, на підставі яких приймаються 
управлінські рішення в процесі досягнення 
поставлених цілей за допомогою певних 
фінансових інструментів, званих бюджетами. 
Мета стратегічного бюджетування – адаптація 
підприємства до прогнозованих змін зовніш-
нього середовища, досягнення надійної пози-
ції на ринку, створення потенціалу рентабель-
ності на перспективу. Завдання стратегічного 
бюджетування: правильно і своєчасно оці-
нити можливі наслідки змін, що відбуваються 
в науково-технічній, економічній і соціальній 
сферах; передбачати небезпеки і нові можли-
вості; виробити стратегію фірми, що дає змогу 
впоратися з небезпеками і використовувати 
можливості, що виникають.

На думку Р. Каплана, «стратегічний бюджет 
затверджує ініціативи, необхідні для ліквіда-
ції розриву між прагненням досягти видатних 
стратегічних цілей, з одного боку, і коротко-
строковими результатами – з іншого. Страте-
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Рис. 1. Структура системи бюджетування та співвідношення цілей  
системи бюджетування з цілями підприємства
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гічний бюджет визначає, які необхідно впрова-
дити нові операції, створити нові можливості, 
закупити нові продукти і послуги, яких нових 
клієнтів слід залучити, нові ринки і завоювати 
регіони, нові союзи і спільні підприємства орга-
нізувати» [14, с. 300]. На думку Д.К. Шім, та 
Д.Г. Сігел, «стратегічний бюджет інтегрує еле-
менти стратегічного планування і бюджетного 
контролю. Він корисний у періоди існування 
невизначеності і нестабільності» [15, с. 7].

На нашу думку, стратегічний бюджет – це 
фінансовий інструмент, інтегруючий елементи 
стратегічного планування, обліку, контролю й 
аналізу, створений для здійснення стратегічних 
ініціатив конкретного центру відповідальності 
(керівника бізнес-процесу) для досягнення 
стратегічних цілей підприємства. Стратегіч-
ний бюджет передбачає капіталовкладення в 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства в стратегічних зонах господарювання, 
освоєння нових ринків, освоєння нових напря-
мів діяльності та припинення капіталовкладень 
у неприбуткові напрями діяльності.

Для практичного впровадження системи 
бюджетування на підприємстві необхідно, 
щоб вона була адаптована до сучасних вимог 
ринку, для чого повинні бути вирішені такі 
завдання:

– визначити цілі і структуру системи 
бюджетування за її видами;

– розробити організаційно-структурну 
модель збалансованої системи показників 
(ЗСП), що включає стратегічну карту підприєм-
ства, склад збалансованих показників, їх цільові 
значення, а також перелік стратегічних заходів, 
необхідних для досягнення заданих значень;

– інтегрувати ЗСП систему бюджетування.
Зменшення розриву між цілями і структу-

рою системи бюджетування пропонуємо про-
водити за принципом ієрархії цілей (рис. 1). 

В основу організаційно-структурної моделі 
покладена збалансована система показників, 
запропонована Р. Капланом і Д. Нортоном [16]. 
Основне призначення такої системи полягає 
в посиленні стратегії бізнесу, її формалізації, 
проведенні та донесенні до кожного співробіт-
ника підприємства, забезпечення моніторингу 
та зворотного зв'язку з метою відстеження та 
генерації організаційних ініціатив усередині 
структурних підрозділів. При цьому зворотний 
зв'язок має стратегічний характер, тобто визна-
чається і відслідковується виконання довго-
строкових планів розвитку та робота підприєм-
ства відповідно до встановленої стратегії.

Крім того, у разі недосягнення заплано-
ваних результатів роботи протягом певного 

періоду (року, півріччя) переглядається та 
уточнюється не тільки оперативне управління 
підприємством, але й обрана стратегія дії. 
Таким чином, система дає можливість помі-
тити і виправити не тільки недоліки поточної 
діяльності, але й стратегічні помилки. 

У моделі стратегічного управлінського 
обліку пропонуємо відокремлювати такі 
чотири перспективи для побудови системи 
збалансованих показників:

– Фінанси – за своєю методологічною сут-
ністю ця перспектива відноситься до ресурс-
ного блоку, але завдяки особливої важливості 
виділяється окремо, як рекомендують тра-
диційні засади ЗСП. Перспектива «фінанси» 
характеризується сукупністю джерел і запасів 
фінансових можливостей, які є в наявності і 
можуть бути використані для реалізації кон-
кретних стратегічних цілей та завдань.

– Маркетинг (замість традиційної перспек-
тиви «клієнти») – спрямована на моніторинг 
зовнішнього бізнес-середовища підприємства 
з метою інформаційної та аналітичної під-
тримки стратегії підприємства.

– Внутрішні бізнес-процеси – можна 
охарактеризувати через «ланцюжок ціннос-
тей» внутрішніх процесів підприємства, які 
впливають на ступінь задоволення потреб 
споживачів і підвищують фінансові резуль-
тати. Внутрішні бізнес-процеси є основою 
системи управління, у рамках якої здійсню-
ється процес організації та виробництва 
продукції.

– Знання (замість перспективи «навчання 
та розвиток») – виступає головною креатив-
ною силою й елементом формування страте-
гічних компентенцій, оскільки генерація ідей, 
у тому числі стратегічних, відбувається в дум-
ках людини. Знання – це сукупність проінвес-
тованих виробничих навичок, знань, здібнос-
тей, якими володіє людина, які їй належать і є 
невіддільними від неї, які практично викорис-
товуються в повсякденному житті. 

Організаційно-структурна модель збалан-
сованої системи показників у процесі страте-
гічного бюджетування на підприємстві пред-
ставлена на рис. 2. 

Інтеграція ЗСП у систему бюджетування 
здійснюється таким чином:

– інтеграція ЗСП у стратегічне бюдже-
тування: стратегічні цілі конкретизуються у 
фінансові та фінансові показники – у страте-
гічну перспективу;

– інтеграція ЗСП в оперативне бюджету-
вання: показники стратегічних бюджетів, скла-
дені на один рік, спускаються в основні фінан-
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Рис. 2. Організаційно-структурна модель збалансованої системи показників  
у процесі стратегічного бюджетування на підприємстві

 

ін
ф
ор
м
ац
ія

 

ін
ф
ор
м
ац
ія

 

П
ід

ви
щ

ен
ня

 в
ар

то
ст

і п
ід

пр
иє

м
ст

ва
 

Ф
ор

му
лю

ва
нн

я 
ст

ра
те

гі
ї  

Ф
ор

ма
лі

за
ці

я 
ці

ле
й 

че
ре

з С
ЗП

 у
 б

ю
дж

ет
ах

 за
 Ц

Ф
В

 

 Ф
ор

му
ва

нн
я 

си
ст

ем
и 

бю
дж

ет
ув

ан
ня

 

О
пе

ра
ти

вн
ий

 
бю

дж
ет

 
С

тр
ат

ег
іч

ни
й 

бю
дж

ет
 

К
он

тр
ол

ь 
у 

си
ст

ем
і 

бю
дж

ет
ув

ан
ня

  

А
на

лі
з т

а 
оц

ін
ка

 
ре

ал
із

ац
ії 

ст
ра

те
гі

ї  

Ц
іл

і н
е 

до
ся

гн
ут

і 

Корегування бюджетів 
та ЗСП відповідно до 

результатів 

Ц
іл

і д
ос

яг
ну

ті
 

П
ре

дс
та

вл
ен

ня
 с

тр
ат

ег
ії 

че
ре

з С
ЗП

 

В
из

на
че

нн
я 

й 
ут

оч
не

нн
я 

Ц
Ф

В
 

С
ис

т
ем

а 
ст

ра
т

ег
іч

но
го

 
уп

ра
вл

ін
сь

ко
го

 о
бл

ік
у 

Ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
о-

ме
то

ди
чн

е 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 

Зовнішня інформація 

Внутрішня інформація 

Фінансова та 
нефінансова інформація 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

си
ст

ем
и 

зб
ал

ан
со

ва
ни

х 
по

ка
зн

ик
ів

 (С
ЗП

) 

Корегування цілей та 
заходів, спрямованих на 

досягнення запланованих 
показників  

сові бюджети оперативного бюджетування з 
поквартальною розбивкою;

– складання і узгодження операційних 
бюджетів: показники оперативного бюджету-
вання спускаються в операційні бюджети (тер-
мін – один місяць).

У табл. 1 представлена інтеграція збалан-
сованої системи показників у систему бюдже-
тування підприємства.

Таким чином, стратегічні бюджети допо-
магають: по-перше, побачити, які стратегічні 

напрями (ініціативи) необхідно здійснити для 
досягнення стратегічних цілей; по-друге, зро-
зуміти, які ресурси потрібно спожити для їх 
досягнення; по-третє, співвіднести фактично 
отриманий результат із плановими показни-
ками, визначеними у стратегічному плані. 
Необхідність у стратегічних бюджетах вини-
кає тоді, коли визначені місія, стратегія, стра-
тегічні цілі й напрями розвитку підприємства. 
У результаті управлінська інформація служить 
основою для стратегічного позиціонування 
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компанії та прийняття рішень про її стратегіч-
ний розвиток.

При побудові системи бюджетування засто-
совується так зване «ковзання», яке передба-
чає:

1) упровадження ЗСП у стратегічне бюдже-
тування (термін – три роки);

2) ЗСП стратегічного бюджету на планова-
ний рік визначають ЗСП оперативного бюдже-
тування (термін – один рік);

3) ЗСП оперативного бюджетування спус-
каються в операційні бюджети (термін – один 
місяць);

4) цільові показники доводяться до керів-
ників структурних підрозділів – центрів фінан-
сової відповідальності.

На підставі аналізу фінансової структури 
визначаються структурні підрозділи підпри-
ємства, для яких будуть складатися опера-
ційні бюджети, а також порядок консоліда-
ції бюджетів окремих підрозділів у зведений 
бюджет підприємства. Кожен центр відпо-
відальності складає свій бюджет і відстежує 
його виконання.

Удосконалення системи бюджетування 
шляхом упровадження в неї збалансованої 
системи показників дає можливість для реа-
лізації прогностичної функції стратегічного 
управлінського обліку, оскільки:

– інтеграція ЗСП систему бюджетування 
орієнтує її на процес реалізації стратегії під-
приємства, причому, впровадження збалан-

Таблиця 1 
Конструювання системи збалансованих показників  

промислового підприємства (1–2-й рівні управління)
Пер-
спек-
тива

Стра-
тегічна 

ціль
Система показників Цільове 

значення
Центр від-
повідаль-

ності 
Вид бюджету
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ов
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о 
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то
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коефіцієнт росту 
рентабельності активів 0,15
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ст
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к 
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ре
кт
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а 

з 
ф

ін
ан

сі
в

бюджет доходів 
та витрат

бюджет руху 
грошових 

коштів
розрахунковий 

баланс

коефіцієнт росту 
прибутковості 0,11

коефіцієнт росту виручки від 
продажів 0,28

коефіцієнт зниження витрат 0,6

М
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нг
 

М
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ринку 1,1
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у 
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нг
у

бюджет 
продажів

розрахунковий 
баланс

коефіцієнт росту оборотності 
активів 1,4

коефіцієнт росту дебіторської 
заборгованості 0,15

коефіцієнт росту рівня 
лояльності клієнтів

не менше 
ніж 1,2 серед 

опитаних
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а

бюджет прямих 
витрат на 
матеріали

бюджет 
виробничої 
собівартості

коефіцієнт росту 
рентабельності виробництва 1,18

коефіцієнт росту оборотності 
ТМЗ за собівартістю 1,25

коефіцієнт росту обсягу 
складських запасів порівняно 
з плановим 

не менше, 
ніж 0,85
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ційних витрат

коефіцієнт підвищення 
кваліфікації персоналу 1,3

коефіцієнт задоволеності та 
зацікавленості у роботі 1,3

коефіцієнт питомих витрат на 
розвиток одного працівника 1,1
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сованої системи показників в оперативне 
бюджетування, а потім і в операційні бюджети 
дає змогу:

а) орієнтувати поточну діяльність структур-
них підрозділів (центрів відповідальності) на 
досягнення стратегічних цілей підприємства;

б) керувати процесом реалізації стратегії за 
допомогою своєчасного моніторингу та ана-
лізу фактичних і планових значень показників, 
коригування стратегії на основі своєчасного 
прийняття управлінського рішення у відповід-
ності з новими виробничими умовами;

– збалансована система показників базу-
ється на факторах створення вартості, отже, і 
система бюджетування буде концентруватися 
на підвищенні вартості підприємства.

Використання бюджетування на основі зба-
лансованої системи показників має такі пере-
ваги:

- комунікація та координація різних під-
розділів підприємства і видів діяльності, що 
передбачає узгодження інтересів окремих 
працівників і груп у цілому по підприємству 
для досягнення намічених цілей. Бюджет 
сприяє виявленню слабких ланок в організа-
ційній структурі, розв'язанню проблем комуні-
кації та розподілу відповідальності між вико-
навцями; 

- орієнтація керівників усіх рангів на досяг-
нення завдань, поставлених перед центрами 
відповідальності; 

- контроль поточної діяльності, забез-
печення планової дисципліни. Як основу 
для оцінки виконання плану центрами від-
повідальності краще використовувати саме 
бюджетні дані, а не звітні дані минулих років. 
Це пов'язано з тим, що поточна діяльність 
може відрізнятися від минулої змінами в тех-
нології, складі персоналу, асортименті про-
дукції або новими загальноекономічними умо-
вами;

- підвищення професіоналізму менедже-
рів. Складання бюджетів сприяє детальному 
вивченню діяльності своїх підрозділів і взає-
мин між центрами відповідальності на підпри-
ємстві.

Системний підхід до дослідження плану-
вання стратегічної діяльності підприємства 
являє собою спосіб організації процесу комп-
лексного вивчення взаємозв'язків і закономір-
ностей розвитку підприємства з метою під-
вищення ефективності його функціонування. 
Інформаційна підтримка стратегічного пла-
нування діяльності підприємства повинна не 

тільки забезпечувати керівництво інформа-
цією про поточний стан справ, але й прогнозу-
вати наслідки тих чи інших змін внутрішнього 
або зовнішнього середовища. Реалізація про-
гностичної функції стратегічного управлін-
ського обліку за допомогою бюджетування 
здійснюється шляхом: 

– збору, систематизації, обробки фінансо-
вої та нефінансової інформації; 

– розробки, модифікації та стандартизації 
всіх видів планово-бюджетних форм і форм 
управлінської звітності, 

– організації та регламентації процесів 
планування та бюджетування; 

– розробки методології контролю і коригу-
вання планів і бюджетів; 

– організації та регламентації процесу 
формування управлінської звітності.

На стратегічному рівні управління підпри-
ємством визначаються довгострокові цілі роз-
витку, при необхідності відбувається коригу-
вання намічених цілей, визначаються ресурси, 
необхідні для досягнення поставлених цілей, і 
приймаються рішення про виділення та вико-
ристання таких ресурсів. До того ж на практиці 
всі функції в процесі управління конкретним 
об'єктом взаємодіють між собою. Реалізація 
загальних функцій аналізу, планування, контр-
олю багато в чому залежить від стану обліку, 
від його інформаційних можливостей. Інфор-
мація стратегічного управлінського обліку на 
стратегічному рівні використовується для 
формування відповідної стратегічної полі-
тики; довгострокового планування і контролю; 
прийняття рішень про стратегічні інвестиції у 
випуск нових видів продукції, технологій; роз-
ширення клієнтської бази; розробки політики 
щодо стратегічних постачальників та ін. 

Висновки з цього дослідження. Обґрун-
товано роль та значення прогностичної 
функції стратегічного управлінського обліку 
в управлінні підприємствами. Доведено, що 
стратегічний управлінський облік значно роз-
ширює сферу своєї дії в інформаційному 
забезпеченні стратегічного управління підпри-
ємством. 

Визначений інструментарій стратегічного 
управлінського обліку для виконання прогнос-
тичної функції. Запропоновано структуру сис-
теми бюджетування та співвідношення цілей 
системи бюджетування з цілями підприємства 
та організаційно-структурну модель збалансо-
ваної системи показників у процесі стратегіч-
ного бюджетування на підприємстві. 
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Ключові зміни в реформуванні  
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У статті досліджено кількість діючих загальнодержавних та місцевих податків в Україні. Вивчено зміни, 
внесені до Податкового кодексу України (ПКУ), та ключові ставки, які почали діяти, їх порівняння з минулим 
періодом і перспективами на майбутнє. Обґрунтовано наукові знання щодо правової природи податкової 
системи країни.

Ключові слова: податки, податкова система, реформування, бюджет, підприємство, інвестиційний по-
даток, база оподаткування.

Круковская Е.В. КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье исследовано количество действующих общегосударственных и местных налогов в Украине. 
Изучены изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины (НКУ), и ключевые ставки, которые начали 
действовать, их сравнение с прошлым периодом и перспективами на будущее. Обоснованы научные знания 
относительно правовой природы налоговой системы страны.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, реформирование, бюджет, предприятие, инвестиционный 
налог, база налогообложения.

Krukivska O.V. KEY CHANGES IN TAX REFORM UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS
Investigated the number of existing national and local taxes in Ukraine. The changes made to the Tax Code of 

Ukraine (GCC) and key rates, which began to operate, their comparison with the previous period and prospects for 
the future. Substantiated scientific knowledge on the legal nature of the tax system.

Keywords: taxes, tax system, reform, budget, business, investment tax base.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Податки виконують ключову роль для 
держави в накопиченні матеріально-фінан-
сових ресурсів, необхідних для їх функціо-
нування, управління суспільними справами, 
підтримання громадського правопорядку, 
проведення необхідної суспільству господар-
ської діяльності, вирішення різноманітних 
соціальних проблем і питань духовно-куль-
турного життя, оборони країни. Проте еволю-
ція формування державних доходів протягом 
століть зазнала істотних змін – від натураль-
ної форми за умов нерозвиненого ринкового 
господарства до абсолютного використання 
грошової форми зараз. Найважливішим мето-
дом акумуляції державою суспільного про-
дукту стали податки, які забезпечують левову 
частку бюджетних надходжень [8]. Сьогодні 
податки зазнали суттєвих змін, які потребують 
вивчення, їх порівняння з минулими роками та 
надання об’єктивної оцінки їх застосування в 
сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ключові зміни в реформуванні податкової 

системи були предметом дослідження таких 
учених, як: І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко,  
О.А. Лукашев, Н.Ю. Пришва та ін. Разом із тим 
окремі питання щодо кількості податків та збо-
рів, а також їх співвідношення до бюджетних 
потреб, їх навантаження на підприємства потре-
бують поглибленого опрацювання, у т. ч. шля-
хом порівняння діючих ставок податків із мину-
лим періодом і перспективами на майбутнє. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження полягає 
в поглибленні наукових знань щодо правової 
природи податкової системи та виокремленні 
ключових змін у реформуванні податкової 
системи України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За економічною сутністю податки є 
обов’язковими платежами, що виплачується 
державою з доходів юридичних та фізичних 
осіб до відповідного бюджету для фінансу-
вання витрат держави, передбачених її Кон-
ституцією та іншими законодавчими актами. 
Це одна з форм вирівнювання доходів юри-
дичних і фізичних осіб із метою досягнення 
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соціальної справедливості й економічного 
ринку. Вилучаючи частину доходів підпри-
ємців і громадян, держава гарантує їх ефек-
тивне використання для задоволення потреб 
суспільства в цілому і досягнення на цій 
основі зростання його добробуту. На перший 
погляд, податки виражають односторонні від-
носини держави з підприємцями та населен-
ням під час їх сплати. Надалі податки дають 
змогу встановлювати зворотній зв'язок із 
платниками завдяки фінансуванню відповід-
них витрат [5].

Кожна держава має свою сукупність подат-
ків, зборів, відрахувань і платежів, які в загаль-
ній кількості складають структуру податкової 
системи країни. Дана структура займає вагоме 
місце у визначенні рівня економічного розви-
тку держави. В Україні структура податкової 
системи зазнала істотних змін у зв’язку з при-
йняттям Верховною Радою 24 грудня 2015 р. 
Закону України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансова-
ності бюджетних надходжень у 2016 році» [1]. 
Огляд змін, внесених до Податкового кодексу 
України (ПКУ), та ключові ставки, які почали 
діяти, а також їх порівняння з перспективами 
на майбутнє наведені на рис. 1.

Порівняно з 2015 р. у 2016 р. кількість 
податків у новій редакції Податкового кодексу 
скорочено з 22 до дев’яти. Серед загально-
державних податків залишись: податок на 

прибуток підприємств, податок на доходи 
фізичних осіб, ПДВ, акцизний податок, еколо-
гічний податок, рентна плата, мито. До місце-
вих податків належать (ст. 10 ПКУ) [2]: податок 
на майно (нерухомість, землю); транспортний 
податок; єдиний податок (єдиний, ФСП). До 
місцевих зборів належать: збір за місця для 
паркування транспортних засобів; туристич-
ний збір. Розглянемо більш детально зміни 
основних ставок оподаткування. 

Податок на прибуток. Ставки податку на 
прибуток, як бачимо, залишаються на рівні 
2015 р. Як і раніше, податок на прибуток, що 
підлягає сплаті до бюджету, зменшується на 
суму нарахованого за звітний період податку 
на нерухоме майно. Йдеться саме про житлову 
нерухомість, а не земельні ділянки. Крім того, 
новий Податковий кодекс більше не визначає 
періодичність та строки подання декларації з 
податку на прибуток, а також порядок сплати 
авансових внесків. Із 1 січня авансові внески 
у розмірі 1/12 від суми податку за попередній 
рік скасовуються. Але авансові внески при 
виплаті дивідендів залишаються і сплачувати-
муться так само, як і раніше [2]. 

Зміни по цьому податку не настільки сут-
тєві, як очікувалося. З підстав анулювання 
реєстрації платником ПДВ виключено підставу 
щодо анулювання реєстрації платника ПДВ у 
разі наявності запису про відсутність юридич-
ної особи або фізичної особи за її місцезна-
ходженням (місцем проживання), або запису 

 КЛЮЧОВІ СТАВКИ ПОДАТКІВ 

2016 р. 2017 р. 

Податок на прибуток 

Податок на доходи фізичних осіб 

Єдиний соціальний внесок 

ПДВ 

18 % 

18 % 

22 % 

20 % 

17 % 

17 % 

20 % 

20 % 

  

 

Рис. 1. Ключові ставки податків згідно з ПКУ
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про відсутність підтвердження відомостей 
про юридичну особу. Тобто тепер податківці 
не зможуть анулювати реєстрацію платника 
ПДВ через те, що його не знайшли за податко-
вою адресою. Звільнення від оподаткування 
поставок певних видів зернових та технічних 
культур із ПКУ виключено. Виключено відпо-
відні пільги для таких поставок і з підрозділу 2 
п. ХХ ПКУ. Полегшується система бюджетного 
відшкодування. Система електронного адміні-
стрування ПДВ залишається без змін [1].

Діючі ставки податку на прибуток та його 
порівняння до попереднього та наступ-
ного років наведено на рис. 2.

Отже, для платників податку на прибуток 
у 2016 р. повертається квартальний звітний 

період лише для тих, хто має доходи більш 
ніж 20 млн. грн. (п. 137.4-137.5 ПКУ). Скасо-
вано авансові платежі з податку на прибуток, 
проте є виняток для сплати авансового вне-
ску у розмірі 2/9 суми податку, визначеного 
до сплати в декларації за дев’ять місяців 
2016 р. Цей авансовий внесок слід сплатити 
до 31.12.2016 р., і сплачуватимуть його, від-
повідно, лише ті, хто подаватиме декларацію 
поквартально. Крім того, необхідно зазначити, 
що ставки з податку на прибуток залишаються 
на рівні 2015 р. [4].

ПДВ. Склад платників податку, об’єкт опо-
даткування та ставки ПДВ фактично залиша-
ються такі ж самі, як і в 2015 р. Головна зміна, 
яка викликала шалений опір із боку сільсько-

 2015 рік 2016 рік 2017 рік ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Ставка 

База 
нарахування 

Інвестиційний 
податковий кредит 

18 % 18 % 17 % 

Розрахована 
на основі 

ПСБО, або 
МСФЗ 

Розрахована на основі ПСБО або МСФЗ 

Повертається квартальний звітний період 
для тих, хто має доходи більш ніж 20 

млн. грн. 
Відмова від сплати авансових 

платежів щодо податку на прибуток 

можливість зменшення податкових зобов'язань для 
підприємств, які з 1 січня до 31 грудня 2016 р. будуть 
здійснювати капітальні інвестиції 

це інвестиції у матеріальні активи 

мінімальний строк корисного використання таких активів не менше 4 років 

такі активи будуть введені в експлуатацію в період з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. 

розмір інвестиційного податкового кредиту може становити 30% від балансової 
вартості окремого матеріального активу або їх сукупності, але не більше 50% від 
розміру податкових зобов’язань за окремий звітний період 

залишок невикористаного інвестиційного податкового кредиту може бути 
перенесений на наступний податковий період 

Вимоги: 

 

Рис. 2. Реформування податку на прибуток
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господарських підприємств і призвела до 
скандалу в Раді, – це спецрежим ПДВ. Його 
вирішили зберегти лише на 2016 р., а повне 
скасування відбудеться з 1 січня 2017 р. 

Інші зміни стосується бюджетного відшко-
дування, зокрема про ведення та офіційну 
публікацію двох реєстрів бюджетного від-
шкодування ПДВ. Один – для реєстрації заяв 
так званих «автоматників», в яких частка 
експорту в обсязі виручки перевищує 40,0%, 
а вартість основних фондів – не менше 1/3 
заявлених до відшкодування сум. Другий – 
для всіх інших. При цьому податковий орган 
може виключити платника податку з числа 
«автоматників», наприклад, якщо податківці 

не знайдуть його за його юридичною адре-
сою. В обох реєстрах зазначатимуться дані 
не тільки про надходження заяв та їх обробку, 
а й дані про дату висновку, який надісланий 
Держказначейству для перерахування відпо-
відних сум на рахунок платника ПДВ, дату і 
суму ПДВ, яка була фактично відшкодована. 
Мета впровадження змін – допомогти зро-
бити систему повернення ПДВ із бюджету 
прозорішою та зручнішою для платників 
податку. Як застосовуватимуться ці реєстри 
на практиці і чи допоможуть платникам ПДВ 
у боротьбі за повернення податку із бюджету, 
можна визначити тільки по закінченні поточ-
ного року.

Рис. 3. Реформування податку на додану вартість

 ПДВ Загальна ставка 

2015 р. 2017 р. 2016 р. 20 % 20 % 20 % 

Спеціальний режим для с.-г. 
підприємств: нарахована 

сума ПДВ не підлягає сплаті 
до бюджету та повністю 

залишається в розпорядженні 
підприємства 

Запровадження на 
2016 р. перехідних 
умов у застосуванні 
сільського сподар-

ськими виробниками 
спецрежиму 

оподаткування 

Скасування 
спецрежиму з 1 січня 

2017 р. 

Розподіляється: 
При постачанні зернових та 
технічних культур 

При постачанні продукції 
тваринництва 

При постачанні інших с.-г. 
товарів та послуг 

Відновлення права на 
відшкодування ПДВ 
для всіх експортерів 

зернових та технічних 
культур 

Запровадження 
офіційної публікації 

двох реєстрів 
відшкодування ПДВ 
із відображенням у 

ньому даних про 
платника податку, 

заявлених до 
відшкодування з 

бюджету сум податку 
та стану їх 

відшкодування 

85% – до державного бюджету  
15% – на спецрахунок 

20% – до державного бюджету  
80% – на спецрахунок 

50% – до державного бюджету  
50% – на спецрахунок 

Обов’язкова 
реєстрація при 

перевищенні річного 
обороту: 2 млн. грн. 

Запровадження 
офіційної публікації 

реєстру 
відшкодування ПДВ 
із відображенням у 

ньому даних про 
платника податку, 

заявлених до 
відшкодування з 

бюджету сум податку 
та стану їх 

відшкодування 

Відновлення права на 
відшкодування ПДВ 
для всіх експортерів 

зернових та технічних 
культур 
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Є нововведення і в частині використання 
ПДВ-рахунків. Формулу для розрахунку даного 
податку доповнили овердрафтом. Це серед-
ньомісячне значення суми ПДВ за останні 
12 місяців, яка сплачена до бюджету та яка 
переглядається щоквартально. Але суть у 
тому, що овердрафт дає можливість знизити 
обсяги депонування на ПДВ-рахунках, що, 
своєю чергою, скорочує обсяги вимивання 
обігових коштів із бізнесу [7]. 

Діючі ставки ПДВ та зміни в реформуванні 
наведені на рис. 3.

Найбільш фундаментальні зміни по ПДВ 
торкнулися агропромислового виробництва 
в частині перерозподіл сум ПДВ для аграріїв. 
Спеціальний режим для сільськогосподар-
ських підприємств залишається, але лише до 
1 січня 2017 р. Проте, як повідомляють ЗМІ 
[3], на сьогодні в парламенті зареєстровано 
уже три законопроекти, які передбачають 
повернення спецрежиму ПДВ для сільсько-
господарських виробників на 100%, як це було 
раніше.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). 
У 2016 р. застосовуватиметься базова ставка 
18,0% до усієї суми бази оподаткування, неза-
лежно від її розміру. Відмінено обов’язок пода-
вати річну декларацію фізичними особами, 
якщо протягом податкового (звітного) року 
оподатковувані доходи нараховувалися одно-
часно двома або більше податковими аген-
тами і при цьому загальна річна сума таких 
оподатковуваних доходів перевищує 120 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного податко-
вого року. Також: 

– якщо це передбачено окремими нор-
мами розділу IV ПКУ, ставка ПДФО може ста-
новити 0%; 

– для пенсій або довічного грошового 
утримання, розмір яких більше, ніж три роз-
міри мінімальної заробітної плати (у розра-
хунку на місяць), установленої на 1 січня звіт-
ного податкового року (4 134 грн.), до суми 
перевищення застосовуватиметься ставка 
ПДФО у розмірі 15%; 

– для пасивних доходів зберігатиметься 
окрема ставка 5% для доходів у вигляді диві-
дендів, нарахованих резидентами – платни-
ками податку на прибуток підприємств. Решта 
пасивних доходів (а до них належать, окрім 
дивідендів, проценти, роялті та інвестиційний 
прибуток) оподатковуватимуться ПДФО за 
базовою ставкою – 18 %. 

Базовий розмір податкової соціальної 
пільги (ПСП) зменшився до 50% розміру про-

житкового мінімуму для працездатної особи 
(у розрахунку на місяць), встановленого зако-
ном на 1 січня звітного податкового року. Тобто 
базовий розмір ПСП у 2016 р. становитиме 
689 грн. При цьому гранична сума доходу, 
яка даватиме право на застосування ПСП, не 
змінилася та дорівнює розміру місячного про-
житкового мінімуму, діючого для працездатної 
особи на 1 січня звітного податкового року, 
помноженого на 1,4 та округленого до най-
ближчих 10 грн. – 1 930 грн. Отже, підприємці 
на загальній системі оподаткування сплачува-
тимуть ПДФО за ставкою 18%.

Військовий збір залишається без змін і 
сплачуватиметься у такому ж самому порядку. 
Базовий розмір податкової соціальної пільги 
зменшується до 50,0% розміру прожиткового 
мінімуму на 1 січня звітного податкового року. 
Так, у 2016 р. це буде 689 грн. Крім того, гра-
нична сума доходу, яка даватиме право на 
застосування податкової соціальної пільги, не 
зміниться. Вона становитиме у 2016 р. 1 930 грн. 
[4]. Основні зміни в реформуванні податку на 
доходи фізичних осіб наведені на рис. 4.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У 2016 р. 
встановлено єдину ставку нарахування ЄСВ 
у розмірі 22% до всіх видів доходів, на які 
раніше нараховувався ЄСВ. Виняток станови-
тимуть тільки спеціальні ставки нарахування 
ЄСВ для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які 
залишатимуться без змін. Скасовується утри-
мання ЄСВ із доходів і визначення класу про-
фесійного ризику для роботодавців та відпо-
відні перевірки з боку Фонду соцстрахування 
щодо правильності такого визначення. Мак-
симальна величина місячного доходу, на який 
нараховується ЄСВ, становитиме 25 прожит-
кових мінімумів (раніше – 17), тобто: 

– з 01.01.2016 р. – 34 450 грн. (25 × 1 378 грн.); 
– з 01.05.2016 р. – 36 250 грн. (25 × 1 450 грн.); 
– з 01.12.2016 р. – 38 750 грн. (25 × 1 550 грн.). 
При цьому якщо база нарахування ЄСВ 

не перевищує розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на місяць, за 
який отримано дохід, сума ЄСВ, як і раніше, 
розраховується як добуток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом на 
місяць, за який отримано дохід (прибуток), та 
ставки ЄСВ (22%). Також у 2016 р. сума міні-
мального страхового внеску з ЄСВ станови-
тиме: 

– з 01.01.2016 р. – 303,16 грн. (22% × 1 378 грн.); 
– з 01.05.2016 р. – 319 грн. (22% × 1 450 грн.); 
– з 01.12.2015 р. – 341 грн. (22% × 1 550 грн.). 
Як і раніше, якщо підприємець – платник 

єдиного податку є інвалідом або пенсіонером 
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за віком та отримує відповідну пенсію або соці-
альну допомогу, він звільняється від обов’язку 
сплати ЄСВ (ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 8 липня 
2010 р. № 2464). База для нарахування ЄСВ 
залишилася без змін. [4]. Окрім того, у 2016 р. 
скасовується і визначення класу професійного 
ризику для роботодавців та відповідні пере-
вірки з боку Фонду соцстрахування щодо пра-
вильності такого визначення. Незалежно від 
системи оподаткування для всіх підприємців 
база нарахування ЄСВ залишається без змін 
(рис. 5). 

За даними Євростату, Європейський Союз 
перебуває на першому місці у світі за виді-
ленням коштів на соціальний захист своїх 
громадян – до 30% від ВВП, в Україні – лише 
8%. Особливо ця різниця помітна у сфері 
пенсійного забезпечення, що його українці 
фінансують із державного бюджету через 
Пенсійний фонд. У Німеччині мінімальна пен-
сія становить 350 євро за умови відсутності 
жодного дня трудового стажу, середня пенсія 
наближається до 800 євро на місяць. У Фран-
ції мінімальна пенсія становить 500 євро на 
місяць, у Великобританії –760 євро. В Україні 
середня пенсія становить приблизно 47 євро 

 ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Заробітна плата (ЗП): 
0% – для 0,5 розміру 
мінімальних місячних ЗП 
(609 грн.) надається для ЗП 
не вище 1 710 грн. 

0% – для 0,5 розміру 
мінімальних місячних ЗП 
(609 грн.) надається для 
ЗП не вище 1 930 грн. 

0% – для 0,5 розміру 
мінімальних місячних 
ЗП надається для ЗП не 
вище 4 134 грн. 

15% – до 10-кратного 
розміру мінімальних 
місячних ЗП (12 180 грн.); 
20% на суму перевищення 

Військовий збір: 1,5 % 

18% – до розміру ЗП без 
обмеження 

Дивіденди – 5% 

17% – до розміру ЗП 
без обмеження 

Доходи, відмінні від ЗП та інвестиційного доходу: 

20% 20% 17% 

Інший дохід: 

Дивіденди – 17% Дивіденди – 5% 

Інший ІД* – 20% Інший ІД* – 18% Інший ІД* – 17% 

Оподаткування пенсій: 15 % від «мінімалки», якщо розмір пенсій вище 

3 654 грн. 4 134грн. 

* ІД – інвестиційний дохід 
 

Рис. 4. Реформування податку на доходи фізичних осіб
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(понад 1 400 грн.). До інших негативних чин-
ників в Україні, за словами П. Шеремети [3], 
є, по-перше, недовіра до місцевих влад в 
Україні щодо використання сплачених подат-
ків, бюджетних коштів; по-друге, це корупція, 
яка пронизує державу зверху донизу чи знизу 
догори, яка існує практично на всіх рівнях. 
Вона ж не дає змоги чесно розподіляти міс-
цеві бюджети, від чого страждають і меди-
цина, і освіта, і пенсійне забезпечення.

Таким чином, згідно зі змінами прийнятими 
до Податкового кодексу України, пропону-
ється: вдосконалення порядку відшкодування 
ПДВ із бюджету, застосування до 1 січня 
2017 р. спеціального режиму оподаткування 
ПДВ сільськогосподарським підприємством, 
встановлення єдиної базової ставки єдиного 
соціального внеску у розмірі 22%, застосову-
ватиметься до усіх видів доходів, крім того, їх 
платитиме тільки роботодавець.

Сьогодні на вибір системи оподаткування 
підприємствами впливають різні фактори, до 
яких слід віднеси: вид діяльності (виробни-
цтво, реалізація продукції, надання послуг, 
виконання робіт тощо); наявність або відсут-
ність вхідного ПДВ чи вигода для партнерів; 
обсяг реалізації продукції; кількість найманих 
працівників. 

В умовах євроінтеграційних процесів вне-
сені зміни до податкової системи України є 
однією з домінант структурної перебудови 
національної економіки, які мають забезпе-
чити достатність фінансових ресурсів для 
реалізації соціально-економічних функцій 
держави, виникнення додаткових фінансових 
потреб унаслідок загострення геополітичної, 
соціальної та фінансової криз, підвищення 
податкової конкурентоспроможності України. 

Висновки з цього дослідження. Струк-
турну побудову податкової системи у контек-
сті дослідження доцільно розглядати у вигляді 
сукупності суб’єктів (органи державної та міс-
цевої влади, уповноважені у сфері оподатку-
вання, податкові органи та платники податків), 
які ілюструють тристоронній характер подат-
кових відносин; об’єктів (у загальному вигляді 
об’єкт оподаткування – доходи, операції, 
майно тощо, з якими пов’язано виникнення 
податкового зобов’язання) та інструментів (усі 
складові податкового механізму – види подат-
ків і зборів, податкові ставки, податкові пільги 
та ін.). У ході проведених досліджень огляду 
змін, внесених до Податкового кодексу Укра-
їни, нами висвітлено ключові зміни в системі 
реформування податкової системи України. 
Безумовно, реформування податкової сис-
теми, повинно враховувати граничну межу 
податкового тиску на підприємства [6].

Так, починаючи з 1 січня 2016 р. щомісячні 
авансові внески з податку на прибуток підпри-
ємств не сплачуються. При цьому платники 
податку на прибуток підприємств сплачують 
до 31.12.2016 р. авансовий внесок із цього 
податку в розмірі 2/9 податку на прибуток, 
нарахованого в податковій звітності за три 
квартали 2016 р.

Ключові ставки податку ПДВ залишилися 
у 2016 р., як і до попереднього року, на рівні 
20% для більшості операцій, 7% – за реаліза-
ції фармацевтичної продукції та 0% – для екс-
портних операцій. Проте база оподаткування 
при продажу товарів власного виробництва 
тепер розраховується по-новому виходячи із 
собівартості виробництва конкретної продук-
ції (для решти товарів базою оподаткування 
є договірна вартість). У 2016 р. установлено 

Рис. 5. Реформування єдиного соціального внеску

 
 
 
 
Є 
С
В 

2015 р. 2016 р. База оподаткування: 

Не перевищує 17 мінімальних 
місячних заробітних плат  

(20 706 грн.) (17*1 218 грн.) 

Не перевищує 25 мінімальних 
місячних заробітних плат  

(34 450 грн.) 25*1 378 грн.) 

Ставки: 

Роботодавець – 36,76–49,7% 
Робітник – 3,6% 

Роботодавець – 22% 
Робітник – 0% (скасування ЄСВ* 3,6%) 

* ЄСВ – єдиний соціальний внесок  
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єдину ставку нарахування ЄСВ. Підприємства, 
які перебувають на загальній системі опо-
даткування, сплачуватимуть ЄСВ із чистого 
доходу (різниці між отриманим доходом та 
понесеними витратами, відповідно до норм 
ст. 177 ПКУ), а підприємства, які знаходяться 
на єдиному податку, сплачуватимуть ЄСВ на 
суми, що визначаються такими платниками 
самостійно. При цьому сума ЄСВ не може 
бути меншою за розмір мінімального стра-
хового внеску. Необхідно відзначити низький 
рівень соціального захисту населення, який у 
10 разів менше, ніж у розвинутих країнах.

У 2016 р. оподаткування ПДФО застосову-
ватиметься базова ставка 18% до всієї бази 
оподаткування, у 2017 р. передбачається її 
зменшення до 17%, а також вирівняння інших 
видів ставок до цієї ж базової ставки.

Що стосується спецрежиму ПДВ для сіль-
ськогосподарських виробників, у 2016 р. він 
ще діє, але із застереженнями. При опера-
ціях із зерновими та технічними культурами 
платник податку тепер буде 85% податку 
перераховувати в бюджет і лише 15% ПДВ 
залишиться в його розпорядженні. Для ком-
паній у сфері тваринництва співвідношення 
більш поблажливе – 20% на користь бюджету 
і 80% – платнику податків. По іншим опера-

ціям сплата податку буде ділитися в пропо-
рції 50 на 50. При цьому якщо підприємство 
здійснює декілька видів діяльності (як у сфері 
АПК, так і паралельно в інших галузях), то під-
сумкові суми, що підлягають розподілу, роз-
раховуються виходячи з питомої ваги кожного 
виробничого напряму.

Отже, ключові зміни, яві відбулися в рефор-
муванні податкової системи України, орієнто-
вані на європейське податкове законодавство 
і враховують досвід реформування країн ЄС 
у зв’язку з євроінтеграційними процесами, які 
відбуваються в країні. 

Питання межі податкового навантаження 
на підприємства може бути предметом окре-
мого ґрунтовного дослідження, у ході якого 
необхідно врахувати загальні умови розвитку 
економіки країни, підвищення рівня взаємодії 
суб’єктів податкової системи, що дасть змогу 
покращати якість податкового процесу, укла-
дення міжнародних договорів у сфері опо-
даткування з метою, з одного боку, уникнути 
подвійного оподаткування, а з іншого – при-
вести національну податкову систему у від-
повідність міжнародним нормам податкового 
законодавства. Проте західні концептуальні 
підходи в податковій сфері мають бути макси-
мально адаптованими до українських умов.
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Статтю присвячено дослідженню змін, що відбулися у податковій системі України з часів її незалежності. 
Проведено порівняльний аналіз податкової системи України за період 1991–2016 рр. Проаналізовано сучас-
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Статья посвящена исследованию изменений, произошедших в налоговой системе Украины со времен ее 

независимости. Проведен сравнительный анализ налоговой системы Украины за период 1991–2016 гг. Про-
анализировано современное состояние налоговой системы Украины, выявлены основные ее недостатки. 
Исследован состав общегосударственных и местных налогов и сборов.
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Molodetskaya E.N., Burkova L.A., Semenyaka T.V. TRANSFORMATION OF TAX SYSTEM OF UKRAINE
Article is devoted to research of the changes which have happened in tax system of Ukraine since her indepen-

dence. The comparative analysis of tax system of Ukraine during 1991-2016 is carried out. The current state of tax 
system of Ukraine is analyzed, her main shortcomings are revealed. The structure of nation-wide and local taxes 
and fees is investigated.

Keywords: tax system, tax, fees, nation-wide taxes and fees, local taxes and fees, tax rate.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Податкова система України почала 
своє становлення в 1991 р., але й до сьогодні 
цей процес ще не можна назвати завершеним. 
Постійні радикальні зміни, що відбуваються 
в податковій системі України, хоча і направ-
лені на її вдосконалення, насправді тільки 
руйнують її, призводять до недоодержання 
прогнозованих показників формування дохід-
ної частини бюджету, сприяють ухиленню від 
сплати податків, плутанині у нарахуванні та 
складанні звітності за певними податками і 
зборами, ускладнюють контроль їх сплати 
тощо. На сьогодні постала гостра проблема у 
забезпеченні стабільності податкової системи 

України, її відповідності встановленим зако-
нодавством принципам. Для забезпечення 
сталого економічного розвитку країни необ-
хідно постійно аналізувати всі зміни, що від-
буваються в податковому законодавстві кра-
їни, оцінювати їх впив як на платників податку, 
так і на формування місцевих і державного 
бюджетів України. Саме дослідженню окрес-
лених питань і присвячена дана стаття. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню становлення податкової 
системи України та її реформуванню присвя-
чено багато праць сучасних вітчизняних уче-
них, зокрема Соскіна О.І. [1], Варналія З.С. 
[2], Гречко А.В. [3], Ногінової Н.М. [4], Білець-
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кої Г.М., Кармаліти М.В., Куц М.О [5] та ін. 
У працях зазначених науковців розглянуто 
шляхи реформування податкової системи 
України, виокремлено її основні недоліки, 
проведено порівняльний аналіз податкової 
системи України з податковими системами 
зарубіжних країн. Але недостатньо вивченими 
залишаються питання, що розкривають аналіз 
змін, які відбулися в податковій системі Укра-
їни з часів набуття нею незалежності і доте-
пер. А у зв’язку із щорічними змінами, що вно-
сяться до податкової системи нашої держави, 
дослідження даного питання є надзвичайно 
актуальним.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження змін, 
що відбулися в податковій системі України 
протягом 1991–2016 рр., виявлення основних 
її недоліків та переваг за цей період.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Податкова система України почала 
своє становлення в 1991 р. із прийняттям 
Закону України «Про систему оподаткування» 
[6]. З того часу пройшло понад 20 років, але 
й досі вона постійно знаходиться на стадії 
реформування.

Податкова система представляє собою 
сукупність загальнодержавних та місцевих 
податків і зборів, що справляються в установ-
леному законодавством порядку до бюджетів 
різних рівнів.

Як видно із визначення, ключовою осно-
вою податкової системи є сукупність загаль-
нодержавних та місцевих податків і зборів. І 
саме їх склад зазнав суттєвих змін упродовж 
1991–2016 рр. 

Так, у 1991 р. налічувалось 29 загальнодер-
жавних та 16 місцевих податків і зборів. Така 
їх кількість була важким тягарем для підпри-
ємств і підприємців, які тільки розпочинали 
свою діяльність в умовах незалежної України. 
Саме тому цей період характеризується як 
найбільш тіньовий у податковій системі нашої 
країни. Тільки в 2010 р. посадовці зрозуміли, 
що така кількість податків не є ефективною з 
фіскальної точки зору, більшість підприємств 
вже пристосувались до неї і знайшли шляхи 
ухилення від сплати податків. Із прийняттям 
у 2011 р. Податкового кодексу України подат-
кова система нашої держави зазнала зна-
чних змін. Згідно з першою редакцією ПКУ [7], 
кількість загальнодержавних податків і зборів 
суттєво знизилась: станом на 01.01.2011 р. в 
Україні налічувалось 18 загальнодержавних 
та п’ять місцевих податків і зборів. Останні 
зміни до складу загальнодержавних та міс-

цевих податків і зборів були внесені в грудні 
2014 р. і почали діяти з 01.01.2015 р. Зокрема, 
загальнодержавних податків і зборів залиши-
лось лише сім, а місцевих податків і зборів – 
чотири.

Протягом 1991–2010 рр. юридичні і фізичні 
особи повинні були сплачувати такі загально-
державні податки і збори: податок на додану 
вартість; акцизний збір; податок на прибуток 
підприємств; податок на доходи фізичних 
осіб; мито; державне мито; податок на неру-
хоме майно; плата (податок) на землю; рентні 
платежі; податок із власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і меха-
нізмів; податок на промисел; збір за геоло-
горозвідувальні роботи, виконані за рахунок 
державного бюджету; збір за спеціальне вико-
ристання природних ресурсів; збір за забруд-
нення навколишнього середовища; збір на 
обов'язкове соціальне страхування; збір на 
обов'язкове державне пенсійне страхування; 
збір до Державного інноваційного фонду; 
плата за торговий патент на деякі види під-
приємницької діяльності; фіксований сіль-
ськогосподарський податок; збір на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства; 
відрахування та збір на будівництво, ремонт 
і утримання автомобільних доріг; єдиний збір, 
що справлявся в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон України; збір за використання 
радіочастотного ресурсу України; збори до 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(початковий, регулярний, спеціальний); збір у 
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу 
на електричну та теплову енергію, крім елек-
троенергії, виробленої кваліфікованими коге-
нераційними установками; збір за проведення 
гастрольних заходів; судовий збір; збір у 
вигляді цільової надбавки до затвердженого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності; збір на соціально-економічну 
компенсацію ризику населення, яке проживає 
на території зони спостереження. 

У 2011 р. юридичні і фізичні особи пови-
нні були сплачувати до державного бюджету 
податок на додану вартість; акцизний пода-
ток; податок на прибуток підприємств; пода-
ток на доходи фізичних осіб; мито; збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу; 
екологічний податок; рентну плату за тран-
спортування нафти і нафтопродуктів магі-
стральними нафтопроводами та нафтопро-
дуктопроводами, транзитне транспортування 
трубопроводами природного газу та аміаку 
територією України; рентну плату за нафту, 
природний газ і газовий конденсат, що видо-
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буваються в Україні; плату за користування 
надрами; плату за землю; збір за користу-
вання радіочастотним ресурсом України; збір 
за спеціальне використання води; збір за спе-
ціальне використання лісових ресурсів; фік-
сований сільськогосподарський податок; збір 
за розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства; збір у вигляді цільової надбавки 
до діючого тарифу на електричну та теплову 
енергію, крім електроенергії, виробленої ква-
ліфікованими когенераційними установками; 
збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності.

Також окремо юридичні і фізичні особи 
почали сплачувати єдиний соціальний вне-
сок, але методика його справляння регламен-
тувалась не Податковим кодексом, а Законом 
України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [8].

Як уже зазначалось, у 2015 р. відбулося 
значне скорочення податків і зборів. Зокрема, 

до складу загальнодержавних віднесли: 
податок на прибуток підприємств; податок на 
додану вартість; податок на доходи фізичних 
осіб; акцизний податок; екологічний податок; 
рентну плату; мито. Здавалося б, залишили 
лише сім загальнодержавних податків і збо-
рів, але й тут не обійшлося без «підводних 
каменів». Наприклад, рентна плата вклю-
чає: рентну плату за користування надрами 
для видобування корисних копалин; рентну 
плату за користування надрами в цілях, не 
пов’язаних із видобуванням корисних копа-
лин; рентну плату за користування радіочас-
тотним ресурсом України; рентну плату за 
спеціальне використання води; рентну плату 
за спеціальне використання лісових ресур-
сів; рентну плату за транспортування нафти і 
нафтопродуктів магістральними нафтопрово-
дами та нафтопродуктопроводами, транзитне 
транспортування трубопроводами природ-
ного газу та аміаку територією України. Тобто 
по факту залишилось 12 загальнодержавних 
податків і зборів, які зберіглися і в 2016 р.

Таблиця 1
Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток 

Період Об’єкт 
оподаткування Порядок визначення об’єкта оподаткування

1992, ІІ квартал 
1993 р. – 1994 рік Валовий дохід

Для цілей оподаткування валовий доход під-
приємства зменшувався на суми матеріальних 
та інших затрат і обов'язкових платежів

1995–1996 рр. Виручка від реалізації
Із виручки від реалізації вираховувалась собі-
вартість. При цьому не враховувалися витрати, 
які були понесені в даний період, але не зна-
йшли відображення у собівартості

І квартал 1993 р. Прибуток

Для цілей оподаткування валовий прибуток 
зменшувався на суму: а) рентних платежів, 
що вносяться в установленому порядку до 
бюджету з прибутку; б) доходів (дивідендів, 
процентів) з акцій, облігацій та інших цінних 
паперів, випущених в Україні, що належать під-
приємству

1997–2010 рр.
Прибуток визначався шляхом зменшення суми 
скоригованого валового доходу звітного пері-
оду на суму валових витрат платника податку 
та суму амортизаційних відрахувань

2011–2014 рр.
Прибуток визначався шляхом зменшення дохо-
дів звітного періоду на собівартість реалізованої 
готової продукції та інших витрат звітного періоду

2015 р. і до сьо-
годні

Прибуток визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового 
результату до оподаткування (прибутку або 
збитку), визначеного у фінансовій звітності під-
приємства відповідно до Національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
на різниці, які виникають відповідно до поло-
жень розділу ІІІ Податкового кодексу України
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Трансформація місцевого оподаткування 
відбувалась більш значними темпами: із 16 
податків і зборів у 1991 р. до п’яти – у 2011 р. 
та чотирьох – у 2016 р.

До місцевих податків, які сплачували 
платники податків протягом 1991–2010 рр., 
належали: податок із реклами; комунальний 
податок; готельний збір; збір за паркування 
автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу 
ордера на квартиру; курортний збір; збір за 
виграш у бігах на іподромі; збір за участь у грі 
на тоталізаторі; збір за право використання 
місцевої символіки; збір за право проведення 
кіно- і телезйомок; збір за право проведення 
місцевих аукціонів, конкурсних розпродажів і 
лотерей; збір за проїзд по території прикор-
донних областей автотранспорту, який пря-
мує за кордон; збір за видачу дозволів на 
розміщення об’єктів торгівлі; збір із власників 
собак.

У 2011 р. перелік місцевих податків і зборів 
значно зменшився і складав: податок на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
єдиний податок; збір за провадження дея-
ких видів підприємницької діяльності; збір за 
місця для паркування транспортних засобів; 
туристичний збір.

У 2015 р. знову були внесені корективи до 
складу місцевих податків і зборів, їх вже налі-
чувалось чотири, зокрема: податок на майно; 
єдиний податок; збір за місця для паркування 
транспортних засобів та туристичний збір. Як 
бачимо, скасували збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності, але водночас 
до складу податку на майно внесли свої корек-
тиви, і він тепер містив три податки: податок на 
нерухомість, відмінну від земельної ділянки, 
транспортний податок, плату за землю. 

У 2015 р. українські законодавці почали 
пристосовувати податкову систему України до 

Таблиця 2
Зміни, що відбулися у ставках оподаткування податком на прибуток, ПДВ та ПДФО 

Назва податку Рік Основна ставка Примітка

Податок 
на прибуток

1992; 
ІІ квартал 1993 р. – 

1994 р.
18%

І квартал 1993 р.;
1995 р.;

1997–2003 рр.;
30%

2004–2010 25%
2011 23%
2012 21%
2013 19%

2014 і до сьогодні 18% У 2014 р. ПКУ планувалась 
ставка 16%

Податок на 
додану вартість

1992 – І квартал 
2014 р. 20%, 0%;

ІІ квартал 2014 р. – до 
сьогодні 20%, 7%, 0%

7% – за операціями з 
постачання лікарських 

засобів та виробів медич-
ного призначення

Податок 
на доходи 

фізичних осіб

1991–1992 12%–30%
Застосовувалась прогре-
сивна система оподатку-

вання доходу фізичних осіб

1993–2003 min – 10%
max – 40%

Усього існувало п’ять ста-
вок

2004 13%
2007 15%
2011 15% (17%)

ІІІ квартал 2014 р. 
–2015 р.

15% (17%)
15% (20%, 25%)

15% (17%) – на доходи у 
вигляді заробітної плати

15% (20%, 25%) – на 
пасивні доходи

2015 15% (20%)
2016 18%
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європейських стандартів. Так, фізичні особи 
повинні сплачувати так званий «податок на 
розкіш», який містив вищезазначений тран-
спортний податок, а в 2016 р. були внесені 
додаткові умови до справляння податку на 
нерухомість, відмінну від земельної ділянки.

У 2016 р. додатковий податок у розмірі 
25 000 грн. на рік сплачують особи, які мають 
квартири площею більше 300 м2 та будинки 
площею більше 500 м2, а також власники 
автомобілів віком до п’яти років та загальною 
вартістю більше 750 мінімальних заробітних 
плат (з 01.01.2016 р. – 1,0335 млн. грн.).

Даним податком в Україні частково реалі-
зувався такий принцип податкової системи, як 
«принцип соціальної справедливості», який 
передбачає встановлення податків та зборів 
відповідно до платоспроможності платників 
податків. Але в реаліях українського зако-
нодавства цей податок, на жаль, зачіпає не 
лише багатих, що є основним його недоліком.

Крім постійних змін у складі податків та збо-
рів відбуваються постійні зміни в ставках до 
цих податків, об’єктах оподаткування та під-
ходах до визначення об’єктів оподаткування. 
Найбільш нестабільним із цієї точки зору є 
податок на прибуток. 

Так, починаючи з 1992 р. об’єктом оподатку-
вання податком на прибуток ставав то валовий 
дохід (1992 р., ІІ квартал 1993 р. – 1994 р.), то 
прибуток (І квартал 1993 р., 1997–2016 рр.), то 
виручка від реалізації (1995–1996 рр.). Окрім 
самого об’єкта оподаткування, постійних змін 
зазнавали підходи до його визначення (табл. 1).

Як уже зазначалось, частих змін зазнавали 
і ставки податків та зборів. Розглянемо зміни 

в деяких із них, зокрема податку на прибу-
ток, податку на додатну вартість (далі – ПДВ), 
податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), 
оскільки саме ці податки є основними при фор-
муванні державного бюджету України (табл. 2)

Окрім постійних змін у складі податків і збо-
рів, негативними сторонами сучасної подат-
кової системи України можна також назвати: 
постійне зростання ставок акцизного податку, 
відміну всіх пільг із податку на прибуток, 
справляння воєнного збору, відміну пільгових 
ставок ПДФО для шахтарів, постійну зміну 
ставок податків і зборів, об’єкту оподаткування 
та порядку його визначення, щорічну появу 
нових форм декларацій та форми податкової 
накладної та постійні намагання влади «зни-
щити» малий бізнес.

Висновки з цього дослідження. Подат-
кова система України почала своє форму-
вання ще з часів набуття нашою державою 
незалежності, але й до сьогодні цей процес 
залишається незавершеним. Постійні зміни, 
що відбуваються в податковій системі України, 
хоча і націлені на її вдосконалення, насправді 
не завжди працюють на благо українців. І 
хоча сучасна податкова система порівняно із 
податковою системою 1991–2010 рр. зазнала 
значних змін на краще, вона все ще зали-
шається недосконалою та характеризується 
значними недоліками. Дослідження змін, які 
постійно відбуваються в податковій системі 
України, є необхідними для створення ефек-
тивної системи оподаткування, щоб у майбут-
ньому не повторювались ті ж самі помилки і 
прорахунки, які вже не раз негативно впли-
вали на економічний розвиток нашої держави. 
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У статті досліджено економічне поняття «знижки», наведено його визначення вітчизняними та зарубіж-
ними вченими. Систематизовано різні види торговельних знижок та визначено методологічні особливості їх 
бухгалтерського обліку та відображення у звітності на торговельному підприємстві.
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Букало Н.А., Новицкая Ю.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОРГОВЫХ СКИДОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВ-
ЛИ И ОТРАЖЕНИЯ ИХ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В статье исследовано экономическое понятие «скидки», приведены его толкования отечественными и 
зарубежными учеными. Систематизированы различные виды торговых скидок. Рассмотрены особенности 
отражения в учете предоставленных скидок до и после реализации товара. Рассмотрены виды акционных 
скидок на конкретном предприятии.
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Bukalo N.A., Novytska Y.V. THE FEATURES OF TRADE DISCOUNTS’ ACCOUNTING OF ENTERPRISES AND 
THEIR REFLECTION IN FINANCIAL ACCOUNTING

The topical problem of the reflection of the given trade discounts is considered in the article. The economic con-
cept of a ‘discount’ is investigated; the interpretations of definitions of domestic and foreign scientists are presented 
and their identities are described. Different kinds of discounts are systemized, among them – discounts for quantity 
of purchased goods, holiday discounts, seasonal discounts, and discounts for the purchase of goods over a speci-
fied price, special discounts, confidential discounts, bonus discounts and cash discounts. The features of reflecting 
the accounting of giving discounts before the good realization and after it are considered. The kinds of special dis-
counts of a particular enterprise are discussed. 

Keywords: discount, company, price, bonus shares.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ведення бухгалтерського обліку в 
умовах інформаційної економіки все більше 
потребує прогнозних даних. Одним із поши-
рених методів коригування даних бухгалтер-
ського обліку, зокрема наслідків операцій за 
розрахунками з покупцями та замовниками 
є надання знижок. Інформація про надані 
знижки суттєво впливає на розмір поточної 
та сумнівної дебіторської заборгованості. 
Метою надання знижки виступає стимулю-
вання збуту, що веде до зменшення товарних 
запасів підприємства чи розмірів дебіторської 
заборгованості та збільшення надходжень 
грошових коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню поняття «знижки», особливостей 
обліку надання різних видів знижок та відобра-
ження їх у звітності приділяли велику увагу такі 

науковці, як: Н.М. Грабова, О.В Лишиленко, 
В.Д. Понікарпов, Ф.Ф. Бутинець, Й.Я. Дань-
ків, Р. Грачова, Ф. Котлер, Р.Р. Ларіна, О. Спі-
ріна, І. Хмелевський. Є. Самарченко вважає, 
що деякі знижки (бонуси та грошові вина-
городи) слід включати до складу витрат на 
збут [8, с. 37]. П. Атамас пропонує відносити 
знижки залежно від моменту їх надання до 
вирахування з доходу або до складу витрат 
на збут [9, с. 219]. А. Короп та Л. Нападовська 
розглядають знижки виключно як зменшення 
ціни продажу та витрати на збут. Проте окремі 
питання щодо визначення економічної сут-
ності знижок та їх відображення в обліку зали-
шається відкритими та потребують удоскона-
лення та подальшого розвитку.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – дослідження 
економічного поняття «знижки» і розкриття 
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її сутності; систематизація видів торговель-
них знижок та визначення методологічних 
особливостей їх бухгалтерського обліку та 
відображення у звітності на торговельному 
підприємстві ТзОВ «Українські торговельні 
мережі».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Із метою стимулювання попиту під-
приємства роздрібної торгівлі досить часто 
приймають рішення про застосування знижок.

 Знижки – це своєрідний інструмент залу-
чення нових покупців, збільшення обсягів 
продажу, заохочення постійних клієнтів. Цим 
інструментом користуються практично всі 
суб'єкти господарювання, зацікавлені в ефек-
тивному збуті своєї продукції (товарів, робіт, 
послуг). Знижка є умовою операції купівлі-
продажу, при якій відбувається зменшення 
вартості продажу товару [3].

Різне бачення вітчизняними і зарубіжними 
вченими поняття «знижки» представлено в 
табл. 1.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про захист 
прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-
XII, вживання понять «знижка» або «змен-
шена ціна», або будь-яких інших, аналогічних 
за значенням, дозволяється лише з додер-
жанням таких умов: 

– якщо вони застосовуються до продукції, 
яку безпосередньо реалізує суб'єкт господа-
рювання;

– якщо такого роду знижка або зменшення 
ціни застосовується протягом визначеного та 
обмеженого періоду часу;

– якщо ціна продукції є нижчою від її зви-
чайної ціни. 

Проаналізувавши погляди сучасних еко-
номістів на економічну категорію «знижки», 
можна зробити висновок, що знижка – це 
умова договору, що визначає розмір змен-
шення базової ціни товару, вказаної в дого-
ворі.

Своєю чергою, Ф.Ф. Бутинець пропонує 
таку класифікацію знижок [3]: 

1) знижки за кількість товару, що купується, 
надається покупцю, який закупив обумовлену 
положенням про знижки партію товару;

2) передсвяткові знижки надаються покуп-
цям у випадку закупівлі товарів у передсвят-
кові та святкові дні; 

3) сезонні знижки надаються покупцям у 
разі сезонного розпродажу товарів, а також 
у випадку сезонних закупівель товарів покуп-
цями; 

4) знижка за придбання товару понад обумов-
лену суму надається покупцю у випадку, якщо 
сума купівлі її перевищує обумовлену суму; 

5) спеціальні знижки надаються покупцям, 
в яких продавець найбільш зацікавлений; 

6) конфіденційні знижки надаються на під-
ставі усної домовленості між сторонами; 

7) бонусні знижки надаються постійним 
покупцям, якщо вони за певний період часу 
закуповують обумовлену кількість товарів; 

8) знижки сконто надаються покупцю у 
випадку оплати вартості товару до настання 
строку платежу.

Після публічного повідомлення щодо 
початку застосування знижок або зменшення 
ціни до споживачів повинна доводитися 
інформація про ціну продукції, яка була вста-
новлена до початку проведення відповідного 
розпродажу, застосування знижок або змен-
шення ціни, а також про ціну цієї ж продукції, 
встановлену після їх початку [1].

Для привертання уваги покупців до свого 
товару та стимулювання постійних клієнтів 
продавці використовують такі варіанти [4]: 

– надання знижок у момент продажу 
товару. При такому варіанті покупець отри-
мує знижку відразу, наприклад за дисконтною 
пластиковою карткою;

– надання знижок після продажу товару 
(характерні для оптових продавців).

У табл. 2 наведено бухгалтерський облік 
цих операцій.

Підприємства оптової торгівлі, як правило, 
ведуть облік за первісною вартістю, тому якщо 

Таблиця 1
Трактування поняття «знижка»

№ Автор Трактування поняття

1 Р. Грачова, 
І. Хмелевський [5] Корегування ціни реалізації товарів у бік зниження

2 Ф. Котлер [6] Винагорода продавця покупцю за виконання додаткових умов
3 Р.Р. Ларіна Зниження ціни
4 О. Спіріна [7] Ціновий метод маркетингового стимулювання збуту

5 Ф.Ф. Бутинець [3] Умова операції купівлі-продажу, при якій відбувається зменшення 
вартості продажу товару
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знижка від продажної ціни (тієї, за якою товар 
продається в загальному порядку) надається 
відразу в момент продажу, то вона фактично 
ніяк не відобразиться в обліку продавця і 
покупця. На суму знижки в результаті прода-
вець отримає менше прибутку. 

Якщо ж знижка передбачена договором 
та надається вже після продажу товарів 
та виписки всіх первинних документів, то в 
момент підтвердження права надання (отри-
мання) знижки (наприклад отримання (від-
правлення) дострокової оплати) продавець 
(покупець) повинен на основі бухгалтерської 
довідки, а також розрахунку коректувань 
податкових зобов’язань із ПДВ показати в 
бухгалтерському обліку знижку, в податко-
вому – зменшити дохід (витрати) та подат-
кові зобов’язання (кредит) з ПДВ. Для відо-
браження в бухгалтерському обліку знижки 
у продавця у випадку її надання після від-
вантаження товару Інструкцією № 291 [2] 
передбачений субрахунок 704 «Вирахування 
з доходу». Сума знижки відображається за 
дебетом субрахунку 704 у кореспонденції з 
кредитом рахунків обліку розрахунків із покуп-
цями. За домовленістю сторін знижки нада-
ються чи у формі зменшення продажної ціни 
товарів, чи у формі передачі їх певної кіль-
кості «безкоштовно». 

Облік отриманих торговельних знижок 
повинен бути організований у момент опри-
буткування товарів, тому доцільно відкрити 
відповідні субрахунки третього порядку до 
рахунку 28 «Товари» за видами діяльності.

Для узагальнення інформації про суму 
торговельних знижок, наданих покупцям, у 
новому Плані рахунків передбачений субра-
хунок 704 «Вирахування з доходу». Однак, 
на цьому субрахунку відображаються як 
суми наданих знижок покупцям, так і вар-
тість повернених покупцями товарів, а також 
суми, які належить вираховувати з доходу. 
Вважаємо необхідним введення субрахунків 
третього порядку для деталізації інформації 
про всі вирахування з доходу, у тому числі й 
торговельні знижки, тобто: субрахунок 704.1 
«Торговельна знижка надана», субраху-
нок 704.2 «Повернення товарів покупцями», 
субрахунок 704.3 «Інші відрахування з 
доходу». 

Для конкретизації бухгалтерської інфор-
мації за видами торговельних підприємств 
виділяються субрахунки: 704.11 «Торговельна 
знижка, надана покупцям в оптовій торгівлі», 
704.12 «Торговельна знижка, надана покуп-
цям в роздрібній торгівлі», 704.13 «Торго-
вельна знижка, надана покупцям на підприєм-
ствах харчування».

Таблиця 2
Відображення в обліку торговельних знижок

№ Зміст операції Кореспонденція
дебет кредит

1. Знижка, що надається до реалізації товару
1 Відображення суми знижки, наданої покупцям 285 282
2 Відображення доходу від реалізації 301 702
3 Відображення податкових зобов'язань 702 641
4 Списання торгової націнки реалізованого товару 285 282
5 Відображення собівартості реалізованих товарів 902 282

6 Визначення фінансового результату від реалізації 791 902
702 791

2. Знижка, надана після реалізації товару
1 Відвантаження товару покупцю 361 702
2 Відображення податкових зобов'язань 702 641
3 Відображення собівартості реалізованих товарів 902 281
4 Отримання коштів від покупця з урахуванням знижки 311 361

5 Добуток коригування доходу від реалізації на частину 
суми наданої знижки 704 361

6 Добуток коригування податкових зобов'язань на частину 
суми наданої знижки (методом сторно) 704 641

7 Відображення фінансового результату
791 902
702 791
791 704
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Для розуміння сутності і застосування зни-
жок на практиці розглянемо торговельне під-
приємство, основним видом діяльності якого 
є роздрібна торгівля товарами. Зокрема, 
на ТзОВ «Українські торговельні мережі» 
використовують такі види акційних знижок 
(табл. 3).

За 2014 р. на підприємстві в межах прове-
дення акцій «Акційні ціни» та «Шокові ціни» 
надані торговельні знижки становлять:

Таблиця 4
Суми знижок у межах проведення акцій 

«Акційні ціни» та «Шокові ціни» у 2014 р. 
на ТзОВ «Українські торговельні мережі» 
Місяць «Акційні ціни» «Шокові ціни»
Січень 37 189,98 12931,69
Лютий 45 637,51 38806,38

Березень 50 130,30 9229,12
Квітень 57 747,94 14450,78
Травень 48 108,75 4611,15
Червень 45 054,81 13977,36
Липень 45 919,78 24213,84

Серпень 49 847,00 25377,44
Вересень 36 670,03 11964,30
Жовтень 36 942,98 15236,63
Листопад 33 842,88 10019,76
Грудень 50 277,29 7835,42

Отже, у результаті надання торговельних 
знижок підприємство забезпечує конкурентні 
переваги, сприяє формуванню переконання 

потенційних клієнтів здійснити купівлю товару, 
сприяє поліпшенню іміджу підприємства за 
рахунок розповсюдження інформації про 
надання знижки окремими покупцями, сти-
мулює збут продукції, залучає нові сегменти 
покупців. 

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», фінансова звітність 
повинна містити інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності, рух грошових 
коштів підприємства та зміни у складі влас-
ного капіталу підприємства, яка є корисною 
для широкого кола користувачів при прийнятті 
ними економічних рішень.

Щодо висвітлення у фінансовій звітності, то 
знижки знаходять своє відображення у додат-
ковій статті балансу 1104 «Товари», де запи-
сують вартість залишків товарів, якi придбані 
підприємствами для подальшого продажу за 
вирахуванням суми торговельних знижок, а 
також у графі 5 рядків 800–910 форми 5 «При-
мітки до річної фінансової звітності» [10].

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, торговельні знижки є особливим спо-
собом залучення нових покупців, збільшення 
обсягів продажу, заохочення постійних клієн-
тів. Практично всі торговельні підприємства їх 
використовують, саме тому сучасним обліков-
цям необхідно знати порядок їх документаль-
ного оформлення та особливості їх обліку, 
для чого доцільно використовувати відпо-
відні рахунки третього порядку до рахунку 28 
«Товари» за видами діяльності.

Таблиця 3
Види акційних знижок на ТзОВ «Українські торговельні мережі»

Акційна знижка Умови проведення знижки

«Смачного має бути 
більше» 

На період проведення акції ціни на м’ясо птиці знижуються на 
8%; при придбанні продукції у ТТ «М`ясна точка» на суму від 
50 грн. покупець отримує в подарунок дегустаційний комплект 
із продукцією. По закінченні акції між покупцями, що здійснили 
покупку на 50 грн., відбувається розіграш цінних призів 

«Щедрий кошик» 

На період проведення акції знижуються ціни на м`ясо свинини, 
птиці, окремі акційні позиції ковбасних виробів; при придбанні 
продукції у ТТ «М`ясна точка» на суму від 50 грн. покупець запо-
внює анкету. По закінченні акції між покупцями, що здійснили 
покупку від 50 грн., проводиться розіграш цінних призів у кіль-
кості 5 шт. і суперприз –мікрохвильова піч 

 «Акційні ціни» (для 
власників клубних карток) 

Відбувається зниження вхідної ціни постачальника на 1 грн. із 
ПДВ/кг та зменшення торгової націнки ТзОВ «УТМ» на 0,50 коп. 
із ПДВ /кг 

«Шокові ціни» (для 
власників клубних карток) 

Відбувається зниження вхідної ціни постачальника на 15%, при 
цьому націнка ТзОВ «УТМ» становить 0,01–0,05 коп. /кг 
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У статті розглянуто особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими ко-
штами в касі та на рахунках у банку, визначено її мету, завдання та об’єкти, фактографічну інформацію, яка 
надається експерту-бухгалтеру. Виокремлено найбільш характерні види зловживань у здійсненні касових опе-
рацій та найпоширеніші економічні злочини, що спричиняють їх. Проаналізовано особливості судово-бухгал-
терської експертизи при виявленні в касі нестач або лишків готівкових грошей. Наведено шляхи вирішення 
існуючих проблем судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами в касі та рахунках у банку.

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза, грошові кошти, розрахункові операції, каса, розкра-
дання грошей, міра відповідальності осіб.

Разборская Е.А., Даценко А.В., Ксёншка А.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕР-
СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

В статье рассмотрены особенности проведения судебно-бухгалтерской экспертизы операций с денежными 
средствами в кассе и на счетах в банке, определены ее цели, задачи и объекты, фактографическая ин-
формация, предоставляемая эксперту-бухгалтеру. Выделены наиболее характерные виды злоупотребле-
ний в осуществлении кассовых операций и распространенные экономические преступления, вызывающие 
их. Проанализированы особенности судебно-бухгалтерской экспертизы при выявлении в кассе недостачи 
или излишков наличных денег. Приведены пути решения существующих проблем судебно-бухгалтерской 
экспертизы операций с денежными средствами в кассе и счетах в банке.

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, денежные средства, расчетные операции, касса, 
хищение денег, мера ответственности лиц.

Razborska O.А., Datsenko A.V., Ksonshka A.V. FEATURES OF FORENSIC ACCOUNTING OPERATIONS  
OF CASH

The article deals with the features of realization a forensic accounting expertise operations with funds in cash 
department and on the bank accounts, was defined its purpose, tasks and objects, factual information provided to 
the expert accountant. The most typical kinds of abuse which are going in cash transactions were excluded and 
the most common economic crimes that caused them. The features of forensic accounting expertise in identifying 
of shortages in cash department or surplus of the funds was analyzed. The ways of existing problems solution of 
forensic accounting expertise operations with funds in cash department and on the bank accounts are shown.

Keywords: forensic accounting expertise, funds, payment transactions, cash department, stealing of money, a 
measure of individuals responsibility.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Судово-бухгалтерська експертиза 
належить до найпоширеніших видів судових 
експертиз, яку застосовують при розслідуванні 
та розгляді кримінальних і цивільних справ, 
коли виникають питання, для розв’язання 
яких необхідні спеціальні знання з бухгалтер-

ського обліку та аналізу господарської діяль-
ності. Одним з основних об’єктів дослідження 
судово-бухгалтерської експертизи є операції з 
грошовими коштами. Оскільки грошові кошти 
є найбільш ліквідними активами, їх можна 
легко вилучити з обігу, сховати та витратити. 
Саме тому вони найбільш частіше підляга-
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ють розкраданням як на підприємствах, так і 
в бюджетних установах. Якщо розглядаються 
справи про розкрадання грошових коштів, 
проведення судово-бухгалтерської експер-
тизи є обов’язковою для встановлення міри 
відповідальності осіб, визначення сум розкра-
дання та встановлення терміну розкрадання 
грошей.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом в економічній літературі 
приділяється велика увага загальним питання 
щодо особливостей проведення судово-бух-
галтерської експертизи операцій із грошовими 
коштами. Суттєвий внесок у вирішення даного 
питання зробили такі вчені, як Т.М. Арзума-
нян, Г.А. Атанесян, М.Т. Білуха, Б.А. Бор'ян, 
Ф.Ф. Бутинець, А.М. Бєлов, М.І. Камлик, 
Н.Г. Гаджиєв, Т.М. Дмітрієнко, С.Ф. Іванов, 
М.М. Ласкін, І.Л. Петрухін, В.Д. Понікаров, 
П.Ю. Пошюнас, В.О. Шевчук та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових досліджень, на сьогодні ще 
існує низка невирішених питань щодо осо-
бливостей проведення судово-бухгалтерської 
експертизи операцій із грошовими коштами в 
касі та на рахунках у банках, що пов’язані з 
наявністю найпоширеніших економічних зло-
чинів в Україні: корупційних схем, шахрайства 
та ухилення від сплати податків. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою написання даної статті є 
вивчення особливостей судово-бухгалтер-
ської експертизи грошових операцій у касі та 
на рахунках у банках з урахуванням найпо-
ширеніших економічних злочинів у сучасних 
умовах, а також розробка реко-
мендацій щодо вирішення існу-
ючих проблем даної експертизи 
в сучасних умовах діяльності 
суб’єктів господарювання.

Виклад основного матері-
алу дослідження. На кожному 
другому українському підпри-
ємстві керівництво виявляє 
економічні злочини з грошо-
вими коштами. Для зменшення 
шахрайства на підприємствах 
досліджують операції з коштами 
в касі та на рахунках у банку, які 
здійснюються судово-бухгал-
терською експертизою окремо 
від інших господарських опера-
цій, коли поставлені перед екс-
пертизою питання стосуються 
нестачі коштів, порушення нор-

мативних документів, що регулюють облік 
коштів у касі підприємства та на його бан-
ківських рахунках, із метою привласнення їх 
окремими працівниками (касирами, бухгалте-
рами).

Основною метою проведення судово-бухгал-
терської експертизи готівкових операцій у касі 
та рахунках у банках є встановлення об’єктивної 
істини щодо достовірності та правильності відо-
браження в бухгалтерському обліку та фінансо-
вій звітності готівкових операцій.

Серед типових завдань судово-бухгалтер-
ської експертизи щодо стану та операцій із 
грошовими коштами в касі та на рахунках у 
банку є:

– установлення правильності докумен-
тального оформлення операцій з руху грошо-
вих коштів;

– визначення документальної обґрунтова-
ності нестач (лишків) грошових коштів;

– визначення і підтвердження розміру 
матеріального збитку, завданого матеріально 
відповідальною особою в результаті навмис-
них корисливих правопорушень;

– установлення відповідності відобра-
ження в бухгалтерському обліку фінансово-
господарських операцій із грошовими коштами 
чинним нормативним актам з бухгалтерського 
обліку;

– підтвердження виявлених недоліків в 
організації бухгалтерського обліку грошових 
коштів і контролі фінансово-господарської 
діяльності підприємства, які сприяли утво-
ренню матеріальних збитків;

– установлення причин, які сприяли 
навмисним зловживанням;

Рис. 1. Об’єкти експертного дослідження  
операцій із коштами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкти експертного дослідження операцій із коштами 

– інтерпретація, достовірність оцінки та реальність 
відображення в балансі та фінансовій звітності  

– повнота оприбуткування, обґрунтованість (законність) 
вибуття та цільове використання   

– дотримання вимог законодавчо-нормативного забезпечення 
щодо їх обліку та стан збереження грошових коштів  

– сума заподіяної шкоди за наслідками виявлених нестач, 
розкрадань та особи, причетні до цих порушень 
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– установлення правильності визначення 
оподатковуваного прибутку підприємства і 
розрахунку розмірів податків;

– установлення правильності методики 
проведення документальної ревізії грошових 
коштів у касі та на рахунках у банку і достовір-
ності її результатів.

Об’єкти експертного дослідження операцій 
із коштами в касі та на рахунках у банку наве-
дені на рис. 1 [1, с. 189].

Слід зауважити, що операції з грошовими 
коштами досліджують не відокремлено, а у 
взаємозв’язку з іншими операціями – купівлею 
і продажем товарно-матеріальних цінностей, 
розрахунками з робітниками та службовцями, 
підзвітними особами, дебіторами і кредито-
рами, утворенням і використанням фондів та ін. 

Залежно від об’єкта обираються прийоми 
дослідження, зокрема ними можуть бути 
будь-які прийоми документального контролю. 
Проте слід пам’ятати про особливості вико-
ристання деяких із них, наприклад зустрічної 
та експертної перевірки. Так, досліджуючи 
операції по оприбуткуванню готівки в касі під-
приємства, експерт проводить зустрічну пере-
вірку документів, що відображають опера-
ції на поточних рахунках у банку, реалізацію 
товарно-матеріальних цінностей, розрахунки 
з підзвітними та іншими особами. Встанов-
люючи обґрунтованість використання готівки, 
експерт одночасно перевіряє правильність 
списання виданої з каси заробітної плати, під-

звітних сум, премій за рахунок заохочуваль-
них фондів та ін.

Зустрічна перевірка застосовується у разі 
необхідності підтвердження достовірності 
надання платіжних документів одним підпри-
ємством іншому. Проте тут компетенція екс-
перта-бухгалтера обмежується, оскільки він 
не має права на здійснення запиту документа 
самостійно. У цьому випадку формується кло-
потання до суб’єкта призначення експертизи з 
метою проведення такої перевірки. Якщо кло-
потання не задоволено, то експерт-бухгалтер 
має право на відмову від проведення експер-
тизи. У протилежному випадку він отримує акт 
проведення зустрічної перевірки, дані якого 
використовує в процесі подальшого дослі-
дження. 

Досліджуючи операції з грошовими 
коштами, судово-бухгалтерська експертиза 
використовує нормативно-правову інфор-
мацію, загальнодержавні нормативні акти, 
затверджені органами державного управ-
ління, а також нормативно-довідкову інфор-
мацію, затверджену органами управління і 
відомчими нормативними документами, які 
регулюють операції з грошовими коштами під-
приємств.

Фактографічна інформація, яка надається 
експерту-бухгалтеру для дослідження опе-
рацій з грошовими коштами, зображена на 
рис. 2 [2, с. 57]. 

При дослідженні документів зі справ про 
розкрадання грошових коштів перед експер-

том-бухгалтером можуть 
бути поставлені, напри-
клад, такі питання:

– чи підтверджується 
документально вказана в 
акті інвентаризації нестача 
грошових коштів за вказа-
ний період?

– в який період утво-
рилась нестача, яку вста-
новлено актом інвентари-
зації?

– в якій сумі обчислю-
ється розмір матеріальної 
шкоди, завданої підприєм-
ством у зв’язку з нестачею 
грошових коштів, цінних 
паперів і т. ін.?

– чи підтверджуються 
документально висно-
вки ревізії в частині, що 
стосується встановленої 
шкоди?

 До фактографічної інформації належать: 

1. Первинні документи:  
– прибутковий та видаткивий касові ордери;  
– квитанція на внесок готівки до банку або на оплату послуг 

інших організацій; 
– корінець чекової книжки; 
– акт про результати інвентаризації наявних коштів; 
–  договір про матеріальну відповідальність тощо. 

2. Облікові регістри: 
– касова книга; 
– журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів; 
– звіт касира та відомості за дебетом рахунків 30, 31, 33; 
– Головна книга та ін. 

3. Звітні документи:  
– книга обліку розрахункових операцій (КОРО); 
– розрахункова книжка та авансові звіти; 
– баланс підприємства (установи) та ін. 

Рис. 2. Фактографічна інформація, необхідна  
для експертного дослідження касових операцій 
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– які порушення вимог нормативних актів, 
що регламентують введення бухгалтерського 
обліку і контролю, сприяли завданню матері-
альної шкоди?

– чи обґрунтовано сплачена заробітна 
плата?

На нашу думку, для того щоб підвищити 
ефективність проведення судово-бухгал-
терської експертизи операцій із грошовими 
коштами в касі та рахунках у банку, необхідно 
вдосконалити етапи її проведення та предста-
вити їх чітку послідовність за видами контр-
ольних робіт (рис. 3). 

Найбільш характерними видами зловжи-
вань у здійснені касових операцій є: оформ-
лення видаткових операцій по касі за недо-
броякісними та підробленими документами; 
підробки в касових книгах і 
звітах; привласнення готів-
кових грошей, отриманих за 
чековою книжкою в банку, 
через підробку банківських 
виписок; незаконна видача 
готівкових грошей із каси після 
підробки авансових звітів із 
відряджень; розкрадання гро-
шових коштів через привлас-
нення депонованих сум; роз-
крадання грошових коштів, 
призначених для заробітної 
плати, за допомогою підро-
блення розрахунково-платіж-
ної відомості [3, с. 293].

У разі виявлення в касі 
нестач або лишків готівкових 
коштів експертне дослідження 
касових операцій прово-
диться, як правило, у послі-
довності, яка наведена на 
рис. 4 [4, с. 128].

Особливу увагу під час проведення екс-
пертного дослідження необхідно приділити 
повноті оприбуткування готівкових грошей та 
цільовому їх використанню. 

При цьому слід зауважити, що одними з най-
поширеніших економічних злочинів в Україні, 
що спричиняють зловживання у здійснені опе-
рацій із грошовими коштами в касі та рахунках 
у банку, є саме корупція, шахрайство та ухи-
лення від сплати податків. Дані висновки пови-
нні бути враховані і створити умови щодо змін 
нормативно-законодавчої бази по боротьбі із 
зазначеними економічними злочинами. 

Отже, для вирішення існуючих проблем 
судово-бухгалтерської експертизи операцій із 
грошовими коштами в касі та рахунках у банку 
потрібно:

Рис. 3. Контрольні роботи під час судово-бухгалтерської експертизи операцій  
із грошовими коштами в касі та рахунках у банку

 Контрольні роботи під час експертного дослідження операцій із грошовими коштами в 
касі та рахунках у банку 

Перевірка повноти 
та правильності 

заповнення 
реквізитів 

досліджених 
об’єктів 

Встановлення 
відповідності операцій 
із грошовими коштами 

в касі та рахунках у 
банку законодавчим 
актам і нормативній 

базі 

Перевірка 
правильності 

арифметичних 
підрахунків у 

наданій експерту 
документації 

Проведення 
зустрічної  

перевірки між 
позивачем та 
відповідачем 

Рис. 4. Послідовність експертного дослідження  
при виявленні в касі нестач або лишків готівкових грошей 

 
Послідовність експертного дослідження при виявленні  

у касі нестач або лишків готівкових коштів: 

1. Порівнюються записи в касовій книзі з прибутковими та 
видатковими касовими документами. 

3. Установлюється тотожність записів у касовій книзі записам 
у звіті касира за кожний операційний день. 

4. Аналізуються по суті операції в документах, які додаються 
до прибуткових та видаткових касових ордерів. 

2. Перевіряється арифметична достовірність підрахунків у 
касовій книзі сум операцій за кожний день і правильність 
переносу сум залишків на наступну сторінку книги. 
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1) вдосконалити існуючу нормативну базу 
щодо повноважень експертів;

2) підвищити та розширити кваліфікації 
спеціалістів експертизи;

3) провести чітке розмежування предмета 
судово-бухгалтерської експертизи операцій із 
грошовими коштами в касі та рахунках у банку 
з предметом інших подібних видів експер-
тиз (бухгалтерського та податкового обліку, 
фінансово-господарської діяльності, фінан-
сово-кредитних операцій). 

Висновки з цього дослідження. Судово-
бухгалтерська експертиза операцій із грошо-
вими коштами в касі та рахунках у банку є 
одним із найскладніших і дуже трудомістких 

видів експертиз. Основною метою її прове-
дення є встановлення об’єктивної істини щодо 
достовірності та об’єктивності відображення 
в бухгалтерському обліку та фінансовій звіт-
ності готівково-розрахункових операцій. Дана 
експертиза дає змогу зменшити та завчасно 
виявити злочини, які пов’язані з грошовими 
операціями, та з’ясувати міру відповідальності 
осіб, які задіяні в цих злочинах. Вивчення най-
більш характерних видів зловживань у здій-
сненні операцій із грошовими коштами в касі та 
рахунках у банку показало їх пряму залежність 
від найпоширеніших економічних злочинів в 
Україні, до яких відносять корупцію, шахрай-
ство та ухилення від сплати податків.
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Вартість корпорацій як об’єкт бухгалтерського обліку

Рябініна В.В. 
здобувач

Національної академії статистики, обліку та аудиту

У статті розкрито сутність категорії «вартість корпорації» в системі бухгалтерського обліку. Визначено 
основні групи зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності та відповідні їх цілі щодо оцінки вартості 
корпорації. Досліджено чинники формування вартості корпорації за даними бухгалтерського обліку та осно-
вні фактори, що не враховуються системою бухгалтерського обліку. Систематизовано принципи та методичні 
підходи оцінки вартості корпорації. Розроблено комплексну модель визначення вартості корпорації.

Ключові слова: корпорація, вартість корпорації, ринкова вартість, фактори вартості, методи оцінки вар-
тості, принципи оцінки вартості.

Рябинина В.В. СТОИМОСТЬ КОРПОРАЦИЙ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье раскрыта сущность категории «стоимость корпорации» в системе бухгалтерского учета. 

Определены основные группы заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности и соответствую-
щие их цели в оценке стоимости корпорации. Исследованы факторы формирования стоимости корпорации 
по данным бухгалтерского учета и основные факторы, которые не учитываются системой бухгалтерского 
учета. Систематизированы принципы и методические подходы оценки стоимости корпорации. Разработана 
комплексная модель определения стоимости корпорации.

Ключевые слова: корпорация, стоимость корпорации, рыночная стоимость, факторы стоимости, методы 
оценки стоимости, принципы оценки стоимости.

Ryabinina V.V. VALUE OF THE CORPORATIONS AS AN OBJECT OF THE ACCOUNTING
In the article the essence of category "value" in the accounting system. Defined main groups of interested users 

of accounting reports and their corresponding objectives in assessing the value of the Corporation. The investigated 
value drivers of the Corporation according to accounting and the main factors that are not captured by the accounting 
system. Systematized the principles and methodological approaches of assessing the value of the Corporation. 
Developed a comprehensive model for determining the value of the Corporation.

Keywords: corporation, value of corporation, market value, cost factors, methods of valuation, principles of 
valuation.

Постановка проблеми. Ринкові умови гос-
подарювання потребують від власників більш 
глибокого переосмислення процесів, із якими 
пов’язана фінансово-господарська діяльність 
корпорацій. Значна увага приділяється методам 
і показникам, які використовуються для оцінки 
та управління вартістю корпорації з метою 
забезпечення ефективного її функціонування.

Цільові орієнтири більшості інвесторів зна-
ходяться не стільки у площині забезпечення 
операційної ефективності роботи корпорації, 
пошуку шляхів підвищення прибутковості, 
скільки у збільшенні доходів внаслідок зрос-
тання її вартості. Діяльність корпорації має 
бути спрямована як на зростання вартості, так 
і створення доданої вартості, оскільки зрос-
тання вартості корпорації є критерієм успіш-
ного її функціонування. 

Використання тільки даних бухгалтер-
ського обліку для достовірного визначення 
вартості корпорації є недостатнім, оскільки її 
величина залежить від багатьох факторів, які 

були одержані або сформовані учасниками 
ринку, а тому потребують більш детального 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню питань, що розкривають 
категорію «вартість корпорацій» як об’єкт 
обліку присвятили свої роботи такі вчені як 
Брадул О.М. [1], Гребенніков В.Г. [5], Івашков-
ська І.В. [2], Корягін В.П. [3], Костирко Р.О. [4], 
Мікерін Г.І. [5], Матюшенко О.І. [8], Нейман Е.І. 
[5], Пронько Л.М. [6], Тертична Н.В. [4; 7], 
Хаустова В.Є. [8], Шевчук В.О. [4], Янчук Г.І. 
[9] та інші. 

Проте на даний момент серед науковців 
немає єдності у трактуванні сутності категорії 
«вартість корпорації», а також недостатньо 
повно висвітлено питання формування інфор-
мації про вартість корпорації за даними бух-
галтерського обліку з позиції різних груп заці-
кавлених користувачів.

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у з’ясуванні сутності поняття «вартість 
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корпорації», визначенні основних груп заці-
кавлених користувачів та відповідних їх цілей 
щодо оцінки вартості корпорації, систематиза-
ції факторів формування та принципів оцінки 
вартості корпорації та розроблення на цій 
основі комплексної моделі визначення вар-
тості корпорації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасні умови господарювання та 
різноманіття суб’єктів ринку зумовлюють 
появу в економічній літературі значної кіль-
кості понять, серед яких: «вартість підприєм-
ства», «вартість компанії», «вартість фірми», 
«вартість бізнесу». 

Ми погоджуємо з думкою Корягіна М.В, який 
зводить в розряд синонімів поняття «вартість 
підприємства», «вартість компанії» та «вар-

тість фірми», оскільки це вартість конкретного 
суб’єкта господарювання [3, с. 20].

Поняття «вартість бізнесу» має дещо інше 
змістовне наповнення. Бізнесом називають 
певний напрям господарської діяльності. При 
цьому певний суб’єкт господарювання (під-
приємство, компанія, фірма) може одночасно 
реалізовувати декілька видів бізнесу. Тобто, 
поняття «вартість бізнесу» дещо вужче від 
поняття «вартість підприємства», оскільки 
поєднує в собі вартість усього бізнесу в цілому.

Аналіз економічної літератури показав, що 
на сьогодні в жодній праці не зустрічається 
поняття «вартість корпорації», що в силу роз-
витку корпоративних відносин викликає певне 
здивування. Як правило, на практиці та в 
літературі більш широкого розповсюдження 

Таблиця 1
Класифікація цілей користувачів бухгалтерської звітності  

щодо оцінки вартості корпорації

№ з/п
Користувачі 

бухгалтерської 
звітності

Цілі оцінки вартості корпорації

1. Корпорація 

- підвищення ефективності управління корпорацією;
- прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
- оцінка якості управління корпорацією;
- забезпечення фінансової безпеки;
- розробка плану розвитку корпорації;
- оцінка вартості частини майна корпорації;
- визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в 
оренду;
- переоцінка основних фондів для потреб бухгалтерського 
обліку;

2. Власник 

- визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу 
корпорації на фондовому ринку;
- визначення вартості корпорації у разі її купівлі-продажу в 
цілому або частково;
- визначення вартості корпорації у разі її ліквідації, злиття, 
поглинання або виділення;
- складання консолідованої звітності та розподільчих балансів;
- встановлення розміру виручки для впорядкованої ліквідації;
- внесення майна у статутний капітал корпорації;
- додаткова емісія акцій;
- встановлення частки співвласників у разі підписання (розі-
рвання) угоди або смерті одного з партнерів;
- вибір варіанту розпорядження власністю;

3. Інвестори - здійснення інвестиційного проекту;
- викуп акцій у акціонерів;

4. Кредитні установи - визначення кредитоспроможності корпорації;
- визначення вартості застави при кредитуванні;

5. Страхові компанії - встановлення розміру страхового внеску;
- визначення суми разових виплат;

6. Державні органи
- визначення бази оподаткування;
- підготовлення корпорації до приватизації;
- здійснення процедури банкрутства;
- оцінка для судових рішень;

7. Фондові біржі - розрахунок кон’юнктурних характеристик;
- перевірка обґрунтованості котирувань цінних паперів.
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знайшли словосполучення «ринкова вартість 
акцій», «капіталізація корпорації» та «вартість 
капіталу корпорації». 

Суть корпорації полягає в об’єднанні під-
приємств з метою примноження їхніх прибут-
ків шляхом максимізації віддачі усіх наявних 
ресурсів. Про це також згадує у своїй праці 
Брадул О.М.: «Особливість корпорацій поля-
гає не у формальній інтеграції підприємств і 
організацій, а об’єднаних єдиним корпоратив-
ним «духом» кваліфікованого використання її 
основних ресурсів» [1, с. 32]. 

Об’єднуючи різносторонні підприємства 
та організації, корпорації в своєму розпоря-
дженні отримують розгалужену сукупність 
так званих бізнес-одиниць або бізнес-проце-
сів, наприклад: виробництво, страхування, 
банківські послуги, торгівля, телекомунікації, 
будівництво тощо. 

У силу того, що підприємства як суб’єкти 
господарювання сьогодні займаються веден-
ням не лише одного різновиду бізнесу, а поєд-
нують, як правило, декілька напрямків, тому 
таким чином, «вартість корпорації», на нашу 
думку, можна розглядати як «вартість підпри-
ємства» з позиції макрорівня. 

У бухгалтерському обліку вартість корпора-
ції визначається на основі понесених витрат 
і є вартістю чистих активів корпорації (всіх 
активів за вирахуванням зобов’язань).

Об’єктивною основою розвитку різних кон-
цептуальних підходів до вартісного виміру в 
системі бухгалтерського обліку є наявність 

широкого кола користувачів бухгалтерської 
звітності і їх потреб в одержанні відповідної 
фінансової інформації (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, відповідних корис-
тувачів переслідують і відповідні цілі оцінки 
вартості корпорації. Залежно від того, хто 
є користувачем бухгалтерської звітності, 
визначається і вид вартості, що має бути роз-
рахований та в кінцевому результаті надати 
адекватні та об’єктивні відповіді на постав-
лені завдання. Існування альтернативних під-
ходів до розуміння вартості створює широку 
предметну область досліджень в сфері облі-
кового забезпечення вартості корпорації як 
об’єкта обліку.

На сьогодні система бухгалтерського 
обліку в недостатній мірі забезпечує зроста-
ючі потреби користувачів облікової інформації 
про вартість підприємства. Це відбувається 
під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних 
чинників. 

До першої групи слід віднести особливості 
історичного формування системи обліку та 
орієнтацію оціночного інструментарію, що 
повинен забезпечувати надійність результатів 
вимірювання, а не перспективну здатність. 

До другої групи чинників належать: неготов-
ність частини учених у сфері бухгалтерського 
обліку переорієнтувати свої дослідження на 
інституційні потреби; нездатність регуляторів 
системи обліку побудувати адекватну модель 
національної системи бухгалтерського обліку 
на потребу користувачів [3, с. 8].

 
за характером впливу на вартість корпорації 

генеруючі руйнуючі 

по відношенню до корпорації 

зовнішні внутрішні 

інвестиційні 

фінансові політичні 

фондові 

екологічні 
економічні 

операційні 

маркетингові 

ризику 

науково-технічні 

нематеріальні 
матеріальні 

соціальні 

Фактори вартості корпорації 

Рис. 1. Класифікація факторів вартості підприємства 
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Сьогодні, корпоративних власників більше 
цікавлять не так дивіденди, скільки вартість 
тієї частки власності, якою вони володіють, і, 
головним чином, можливості її стійкого довго-
строкового зростання. Це також підтверджує 
світова практика функціонування фондових 
ринків, на яких найбільш конкурентоспро-
можними вважаються ті корпорації, які здатні 
забезпечити ефективне управління їх ринко-
вою вартістю.

Використання даних бухгалтерського 
обліку є недостатнім для визначення ринкової 
вартості корпорації, оскільки її величина зале-
жить від не лише від внутрішніх факторів, але 
також і від зовнішніх, вплив яких не охоплює 
система бухгалтерського обліку (рис. 1).

Практика свідчить, що вартість в суспіль-
стві збільшується шляхом її використання 
на ринкових засадах. При цьому ефективний 
рух вартості повинен здійснюватися за умов 
розробки і дотримання певних принципів, що 
відображають соціально-економічні фактори 
й закономірності формування вартості корпо-
рації. 

Аналіз та узагальнення існуючих принци-
пів оцінки вартості корпорації дозволили сис-
тематизувати існуючу їх сукупність на чотири 
основні групи: 

• принципи, пов’язані з експлуатацією 
власності;

• принципи ринкового середовища;
• принципи, засновані на уявленнях 

користувача;
• принципи, пов’язані зі збором та аналі-

зом інформації.
Синтетичним показником перших трьох 

груп є принцип найкращого та найбільш ефек-
тивного використання об’єкта, яке розумі-
ється як юридично та технічно здійсненне та 
таке, що забезпечує власнику максимальну 
вартість оцінюваного майна [8, с. 61]. 

У міжнародній практиці для визначення 
вартості корпорації використовують чотири 
методичні підходи: дохідний, порівняльний 
(ринковий), витратний (майновий) та опціон-
ний. Відповідно до Постанови Кабінету Міні-
стрів України затверджено Національний 
стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав» для вітчизняних підприємств 
регламентовано лише перші три методичні 
підходи оцінки вартості корпорації. 

Як правило, сучасна корпорація – це 
складна структура, яка об'єднує в собі велику 
кількість активів абсолютно різної природи – 
від нерухомого майна до ділової репутації 
корпорації. Тому, оцінка вартості корпорації 

вимагає використання всіх трьох існуючих 
оціночних підходів: дохідного, порівняльного 
(ринкового) та витратного (майнового). Ці 
підходи не використовуються ізольовано, а 
взаємно доповнюють один одного, тобто для 
оцінки вартості корпорації одночасно викорис-
товують методи з різних підходів. При цьому, 
кожен підхід заснований на використанні пев-
них особливостей корпорації, так чи інакше 
впливає на величину її вартості. 

Усі ці три підходи мають свої переваги та 
недоліки, області застосування, при цьому 
об'єднують в собі достатньо велику кількість 
різних методів оцінки вартості. Для оцінки вар-
тості корпорації не достатньо обрати один із 
запропонованих вище методичних підходів, а 
й необхідно правильно обрати той чи інший 
метод оцінки вартості. 

Деякі російські економісти (Мікерін Г.І., 
Гребенніков В.Г., Нейман Е.І.) розглядають 
три оціночних підходи вартості в часовому 
аспекті, а саме: минулого, теперішнього і 
майбутнього. Так, за даними минулого часу 
вимірюється витрати на заміщення майна – 
майновий (витратний) підхід; за даними 
теперішнього часу порівнюються ринкові 
або поточні ціни продажу аналогічного під-
приємства – порівняльний (ринковий) підхід; 
за даними майбутнього часу прогнозуються 
доходи, які відображають очікувану капіталі-
зацію доходу – дохідний підхід [5].

Різноманіття підходів та різночитання мето-
дології оцінки вартості корпорації створює 
труднощі при побудові системи бухгалтер-
ського обліку, орієнтованої на забезпечення 
процесів формування та управління вартістю 
корпорації. З іншого боку різноманіття під-
ходів дозволяє обрати той альтернативний 
варіант, який найбільш адекватно забезпечує 
розвиток бухгалтерського обліку та його мето-
дологічних засад реалізації. 

Якщо порівнювати такі важливі обліково-
аналітичні показники як виручка, прибуток, 
рентабельність діяльності, то вартість кор-
порації у порівнянні з ними є комплексним 
критерієм оцінки її стану, оскільки охоплює 
перераховані показники, а також, залежно від 
методу обчислення, враховує значний перелік 
інших факторів, серед яких рівень розвитку 
зовнішнього середовища корпорації, асиме-
трія дохідності на ринках капіталу, альтерна-
тивні можливості вкладення капіталу.

Отже, аналіз вартості корпорації як об’єкта 
обліку показав, що в сучасних умовах господа-
рювання вартість корпорації це, перш за все, 
комплексний інформативний показник, який 
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відображає поточний фінансовий стан, еко-
номічний потенціал та виступає певним орі-
єнтиром розвитку корпорації в конкурентному 
ринковому середовищі. Підтримка вартості 
підприємства на належному рівні, забезпе-
чення її збереження та зростання створюють 
передумови для прибуткового і сталого розви-
тку корпорації. 

Виходячи із вищенаведеного, автором 
запропоновано комплексну модель визна-
чення вартості корпорації (рис. 2). Основу 
моделі формують чотири основні етапи фор-
мування вартості корпорації, а саме: 

1) оцінка фінансового стану корпорації;
2) аналіз факторів вартості корпорації;
3) вибір методичного підходу оцінки вар-

тості корпорації;
4) оцінка ринкових аспектів діяльності кор-

порації.
Оцінка фінансового стану корпорації 

надасть інформацію про балансову вартість 
корпорації, що формується за даними бухгал-
терського обліку та узагальнюється у фінансо-
вій звітності корпорації. При цьому об’єктами 
оцінки виступають: рухоме та нерухоме майно; 
речові (майнові) права; фінансові вкладення; 
дебіторська та кредиторська заборгованість; 
інтелектуальна власність (ноу-хау, об’єкти 
промислової власності, об’єкти авторського 
права). 

Оскільки балансова вартість корпора-
ції має суто ретроспективну орієнтацію і не 
дає змоги врахувати поточні зміни ринкового 
середовища, не враховує стратегічні події, 
що пов’язані з ним, то на допомогу приходить 
наступний етап визначення вартості – аналіз 
факторів вартості корпорації. Цей етап забез-
печить отримання вартості корпорації набли-
женої до її ринкової вартості. 

Вибір того чи іншого методичного підходу 
до оцінки вартості корпорації дозволить вра-
хувати всі особливості функціонування корпо-
рації та, обравши відповідний метод оцінки, 
надати достовірну інформацію про вартість 
корпорації як об’єкт обліку.

Визначення рівня конкурентоспроможності 
корпорації, оцінка ефективності її роботи та 

визначення передумов розвитку формують 
основу для оцінки ринкових аспектів діяльності 
корпорації, що прямо чи опосередковано впли-
вають на формування вартості корпорації.

На нашу думку, запропонована комплек-
сна модель визначення вартості корпорації, 
надасть усім зацікавленим групам користува-
чів бухгалтерської звітності найбільш повну 
та змістовну інформацію щодо вартості кор-
порації, оскільки враховує в собі формування 
показника вартості з позиції системності.

Основною метою системи бухгалтерського 
обліку корпорації є відображення фактів її 
господарського життя та визначення на цій 
основі фінансових результатів. Проте сучасні 
вимоги користувачів зводяться до отримання 
від системи бухгалтерського обліку інформа-
ції про фактори генерування/руйнування вар-
тості корпорації, а саме: про грошові потоки, 
які відображають діяльність корпорації. Реа-
лізація цього завдання передбачає концепту-
альну перебудову системи вартісного вимірю-
вання бухгалтерського обліку від історичної 
оцінки до ринкової.

Висновки. Отже, в результаті дослідження 
облікових засад вартості корпорації система-
тизовано існуючі підходи до сутності катего-
рії «вартість корпорації». Визначено основні 
чинники та фактори формування вартості 
корпорації за даними бухгалтерського обліку 
та даними середовища функціонування кор-
порації. Систематизовано принципи та проа-
налізовано методичні підходи оцінки вартості 
корпорації. Удосконалено підхід до форму-
вання вартості корпорації за допомогою засто-
сування комплексної моделі формування 
вартості корпорації, в основі якої покладено 
чотири етапи формування вартості корпора-
ції: оцінка фінансового стану корпорації; ана-
ліз факторів вартості корпорації; вибір мето-
дичного підходу оцінки вартості корпорації; 
оцінка ринкових аспектів діяльності корпора-
ції. Формування вартості корпорації з позиції 
запропонованої системності надасть, на нашу 
думку, найбільш достовірну інформацію про 
вартість корпорації для всіх груп зацікавлених 
користувачів. 
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У статті розкрито особливості формування показників консолідованої фінансової звітності. На основі 
аналізу теоретичних розробок і практичного досвіду запропоновано модель процесу формування консо-
лідованої фінансової звітності, в якій виділено етапи первинної консолідації звітності, що здійснюються 
в процесі об’єднання підприємств за методом придбання, та наступної консолідації звітності, яка безпо-
середньо пов’язана з елімінуванням внутрішньогрупових операцій та формуванням показників консолі-
дованої фінансової звітності. 
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НОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ЭТАПЕ СЛЕДУЮЩЕЙ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ

В статье раскрыты особенности формирования показателей консолидированной финансовой отчетности. 
На основе анализа теоретических разработок и практического опыта предложена модель процесса форми-
рования консолидированной финансовой отчетности, в которой выделены этапы первичной консолидации 
отчетности, осуществляемых в процессе объединения предприятий по методу приобретения, и последую-
щей консолидации отчетности, которая непосредственно связана с элиминированием внутригрупповых опе-
раций и формированием показателей консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевые слова: объединение предприятий, группа предприятий, материнское (холдинговое) предпри-
ятие, дочернее предприятие, консолидация отчетности, консолидированная финансовая отчетность, метод 
учета приобретений, контроль.

Semchuk I.V., Mazur V.G. IMPROVEMENT OF FORMING THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
AT THE NEXT STAGE OF CONSOLIDATION OF STATEMENTS

The article discloses the peculiarities of forming indexes of consolidated financial statements. Based on the 
theoretical developments and practical experience the author offers the model of forming consolidated financial 
statements where the stages of primary consolidation of statements are determined, which is carried out while 
companies integration through purchasing and further consolidation of statements which is connected with eliminating 
of inter-group transactions and generating of the indexes of consolidated financial statements. 

Keywords: mergers, group of companies, parent (holding) company, subsidiary, consolidation of statements, 
consolidated financial statements, method of accounting for acquisition, control.

Постановка проблеми. Розвиток інте-
граційних процесів, а, отже, зростаюча зна-
чимість об’єднань підприємств в економіці 
України призвели до розширення кола вну-
трішніх та зовнішніх користувачів фінансової 
звітності, які висувають нові вимоги до змісту 
і якості звітних показників, що, відповідно, 
сприяло формуванню консолідованої фінан-
сової звітності. Така звітність відіграє важливу 

роль при залученні інвестицій та управлінні 
групою підприємств, виступаючи засобом 
представлення результатів бізнес-процесів у 
межах групи та інформаційним забезпечен-
ням процесу прийняття ефективних інвести-
ційних рішень.

Таким чином, особливої актуальності 
набувають питання надання користувачам 
достовірної інформації про результати про-
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цесів об’єднань підприємств та подальшої 
діяльності групи підприємств на основі кон-
солідованої фінансової звітності. Відповідно, 
необхідним є удосконалення організаційно-
методичних засад формування і контр-
олю консолідованої фінансової звітності з 
метою встановлення відповідності системи 
звітної інформації потребам управління 
об’єднаннями підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розвиток питань щодо 
методики складання консолідованої фінан-
сової звітності зробили вітчизняні вчені: 
Я.В. Голубка [1], Р.С. Коршикова [2], В.М. Кос-
тюченко [3], В.П. Онищенко [4] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як бачимо на основі 
аналізу праць, зазначена проблематика 
широко висвітлювалась і виступала предме-
том дискусій. Проте багато питань щодо мето-
дики формування консолідованої фінансової 
звітності, а саме: визначення процесів, які є 
наслідками консолідації звітності, виявлення 
особливостей відображення в консолідовані 
фінансовій звітності операцій, пов’язаних з 
придбанням інших підприємств та здійснен-
ням фінансових інвестицій залишаються 
недостатньо вивченими, а тому вимагають 
більш глибокого дослідження і узагальнення.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є розробити модель процесу форму-
вання консолідованої фінансової звітності, 
в якій виділено етап наступної консолідації 
звітності, що безпосередньо пов’язаний з 
елімінуванням внутрішньогрупових операцій 
та формуванням показників консолідованої 
фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основним нормативним докумен-
том, що регламентує загальний порядок 
складання консолідованої фінансової звіт-
ності та загальні вимоги до розкриття інфор-
мації про складання консолідованої фінан-
сової звітності, є П(С)БО 20 «Консолідована 
фінансова звітність». Проте необґрунтова-
ними у відповідному положенні залишаються 
питання щодо методики складання консолідо-
ваної фінансової звітності в Україні та окремі 
питання процесу консолідації.

Для того, щоб системно розкрити питання 
методики складання консолідованої фінан-
сової звітності необхідно з’ясувати сутність 
поняття «методика». Методика – це сукупність 
прийомів та методів, за допомогою яких здій-
снюється більш глибоке пізнання економічних 
явищ і процесів [5, с. 33]. Тобто методика кон-

кретизує метод, доводить його до рівня поло-
ження, алгоритму, чіткого опису способів про-
ведення практичної діяльності. Так, процес 
консолідації звітності полягає у послідовності 
формування показників консолідованої звіт-
ності з врахуванням усіх відносин між підпри-
ємствами групи.

На сьогодні існують різні підходи щодо мето-
дики формування консолідованої фінансової 
звітності: на основі індивідуальної фінансо-
вої звітності підприємств або через систему 
консолідованого обліку. Розробка системи 
консолідованого обліку полягає у визначенні 
консолідованої групи підприємств як об’єкта 
бухгалтерського обліку й полягає в розробці 
системи консолідованого обліку, що дозволяє 
забезпечити необхідною інформацією всі рівні 
управління холдингом і при цьому є основою 
для формування консолідованої фінансової 
звітності [6, c. 171]. Так, М.Р. Лучко доводить, 
що «консолідований облік є окремою складо-
вою частиною бухгалтерського обліку і харак-
теризується як процес виявлення, реєстрації, 
вимірювання, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяль-
ність консолідованої групи» [7].

Поділ бухгалтерського обліку на види (під-
системи) або виділення самостійних обліко-
вих систем є однією із сучасних проблем теорії 
бухгалтерського обліку. Проте вважається, що 
поділ системи бухгалтерського обліку є умов-
ним, важлива частина економічної інформації 
формується в єдиній системі бухгалтерського 
обліку [8, с. 12]. Бухгалтерський облік має бути 
безперервним процесом і організованим на 
єдиній основі. На основі показників, які фор-
муються в системі бухгалтерського обліку, 
повинні визначатися показники звітності для 
різних користувачів. У такому випадку забез-
печуватиметься економія праці у ході реє-
страції інформації та її підготовки для різних 
запитів. Виходячи з викладеного, вважаємо, 
що проблема впровадження консолідованого 
обліку все ще потребує наукової дискусії та 
визначення економічної доцільності від вико-
ристання такого обліку як консолідований. 
Отже, для побудови консолідованої фінансо-
вої звітності слід використовувати індивіду-
альні фінансові звіти материнського та дочір-
ніх підприємств. У зв’язку з цим, представимо 
алгоритмічну модель формування консолідо-
ваної фінансової звітності (рис. 1).

Таким чином, розробка наведеної алго-
ритмічної моделі сприятиме удосконаленню 
методики формування консолідованої фінан-
сової звітності шляхом визначення чіткої 
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послідовності виконання процедур для скла-
дання такої звітності.

На початку формування консолідованої 
фінансової звітності визначається суб’єкт 
складання даної звітності, тобто головне 
(материнське) підприємство та перелік дочір-
ніх підприємств [9, с. 810]. Проте необхідно 
враховувати випадки, за яких материнське 
підприємство може не складати консолідо-
вану фінансову звітність, а показники фінан-
сової звітності дочірніх підприємств можуть 
не включатися до консолідованої фінансової 
звітності. Материнське підприємство звільня-
ється від складання консолідованої фінансо-
вої звітності, якщо воно повністю належить 
іншому підприємству, тобто саме є дочірнім 
підприємством. 

Показники фінансової звітності дочірніх 
підприємств не доцільно і не можливо вклю-
чати до консолідованої фінансової звітності 
за умов, якщо дочірні підприємства придбані 
й утримуються лише з метою наступного їх 
продажу протягом короткострокового пері-
оду та здійснюють свою діяльність в умовах, 
які обмежують їх здатність передавати кошти 
материнському підприємству.

Встановлення звітного періоду і дати 
балансу фінансової звітності материнського 
та дочірніх підприємств полягає в тому, що 
консолідована фінансова звітність повинна 
складатися на дату балансу материнського 
підприємства. Отже, показники звітності 
дочірніх підприємств, якщо вони не відповіда-
ють єдиній даті складання, повинні бути пере-
раховані на дату консолідованої фінансової 
звітності.

Досить важливою процедурою при фор-
муванні консолідованої фінансової звітності 
є вивчення облікової політики дочірнього під-
приємства на відповідність єдиній обліковій 
політиці групи. П(С)БО 20 «Консолідована 
фінансова звітність» містить коментар даної 
процедури, консолідовану фінансову звітність 
складають з фінансової звітності групи під-
приємств з використанням єдиної облікової 
політики для подібних операцій та інших подій 
за схожих обставин. Якщо при складанні кон-
солідованої фінансової звітності неможливо 
застосувати єдину облікову політику, то про це 
повідомляється у примітках до консолідова-
ної фінансової звітності [10]. Відповідно, якщо 
облікова політика дочірнього підприємства не 
відповідає єдиній обліковій політиці групи, в 
такому випадку необхідно здійснити перера-
хунок показників звітності дочірнього підпри-
ємства за обліковою політикою групи.

Наступні процедури безпосередньо 
пов’язані з формуванням показників консо-
лідованої фінансової звітності, вони вико-
нуються за допомогою спеціальних робочих 
таблиць для складання відповідних форм 
консолідованої фінансової звітності. Пер-
шими формуються показники консолідованої 
фінансової звітності шляхом впорядкованого 
додавання показників фінансової звітності 
дочірніх підприємств до аналогічних показ-
ників фінансової звітності материнського 
підприємства. Після цього здійснюється елі-
мінування (виключення) впливу внутрішньо-
групових інвестицій та операцій на консолідо-
вану фінансову звітність, тобто виконується 
наступна консолідація, а саме:

– із активів материнського підприємства 
виключається балансова вартість його фінан-
сових інвестицій в кожне дочірнє підприєм-
ство, а із капіталу кожного дочірнього під-
приємства виключається відповідна частка 
материнського підприємства;

– виключаться сума внутрішньогрупових 
операцій і внутрішньогрупового сальдо;

– виключається сума нереалізованого 
прибутку та збитку від внутрішньогрупових 
операцій.

На основі вищевикладеного можна ствер-
джувати, що статутний капітал у консолідова-
ній фінансовій звітності завжди є статутним 
капіталом материнського підприємства:

СК ГП = СК МП                  (1)
де СК ГП – статутний капітал групи підпри-

ємств (ряд. 300 консолідованого балансу);
СК МП – статутний капітал материнського 

підприємства (ряд. 300 балансу материн-
ського підприємства).

Крім виключення із консолідованої фінан-
сової звітності вказаних вище показників, кон-
солідація звітності включає в себе такі опера-
ції, як визначення частки меншості дочірніх 
підприємств в капіталі і фінансових результа-
тах та визначення гудвілу при консолідації, а 
також коригування величини нерозподіленого 
прибутку (збитку).

Для того, щоб обгрунтувати такий показник 
як частка меншості, необхідно дати її визна-
чення. Отже, згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання 
підпиємтв» частка меншості – це частина 
чистого прибутку (збитку) та чистих акти-
вів дочірнього підприємств, яка не належить 
материнському підприємству (прямо або 
через інші дочірні підприємства).

Частка меншості відображається в консо-
лідованому балансі окремо від зобов’язань 
та власного капіталу материнського підпри-
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ємства у вписуваному рядку 385 «Частка мен-
шості». У вигляді формули процедура визна-
чення частки має наступний вигляд [11, с. 67]:

Частка меншості на дату придбання  
(ряд. 385 консолідованого балансу) = 

= Чисті активи ДП (ряд. 380 гр.4 балансу ДП) x 
х Частка в статутному капіталі ДП, 

що не належить МП.              (2)
Щодо визначення та відображення частки 

меншості в консолідованій фінансовій звіт-
ності необхідно зазначити, що частка меншості 
визначається і відображається в звітності лише 
за умови, що дочірнє підприємство належить 
декільком власникам (акціонерам). За умови, 
що дочірнє підприємство повністю належить 
материнському підприємству, яке є єдиним 
власником статутного капіталу дочірнього під-
приємства, частка меншості не відображається 
в консолідованій звітності [12, с. 200].

У процесі визначання частки материн-
ського підприємства в кожному дочірньому 
підприємстві може виникати гудвіл. Губіна І. 
розкриває питання щодо коригування гудвілу 
на суму його знецінення. Тим самим зазна-
чаючи, що спочатку гудвіл на дату придбання 
визнають як різницю між вартістю інвестиції і 
часткою материнського підприємства в чис-
тих активах дочірнього підприємтва на дату 
придбання. Наступним кроком необхідно гуд-
віл протестувати на знецінення згідно з про-
цедурою, зазначеною в П(С)БО 28 «Змен-
шення корисності активів», на дату складання 
звітності. Для реалізації цього кроку важливо 
правильно визначити чисті активи дочірнього 
підприємства. У вигляді формули дану проце-
дуру можна представити [11, с. 66]:

Гудвіл = Первісна вартість інвестиції – 
– (Чисті активи ДП x Частка МП  

в капіталі ДП) – 
– Сума знецінення гудвілу на звітну дату 

з дати придбання.              (3)
Процедура визначення курсових різниць 

та відображення їх в консолідованій фінан-
совій звітності буде здійснюватись у випадку 
консолідації звітності дочірніх підприємств, 
розташованих за межами України. Відповідно 
до п. 17 П(С)БО 20 «Консолідована фінан-
сова звітність», курсові різниці, що виникають 
під час переобрахунку показників фінансової 
звітності дочірніх підприємств, які розташо-
вані за межами України, у валюту України, 
визначаються згідно з П(С)БО 21 «Вплив змін 
валютних курсів» і відображаються у консо-
лідованому балансі у вписуваному рядку 375 
«Накопичена курсова різниця». При цьому 

негативна курсова різниця наводиться у дуж-
ках і вираховується при визначенні підсумку 
розділу «Власний капітал» Балансу. Такі різ-
ниці в консолідованому звіті про власний 
капітал відображаються у додатковій графі 
«Накопичена курсова різниця» [10]. Таким 
чином, у випадку консолідації звітності дочір-
ніх підприємств, які розташовані на території 
України, визначення курсових різниць та відо-
браження їх в консолідованій фінансовій звіт-
ності не відбувається.

З приводу даного питання В.М. Костюченко 
зазначає, що для переведення фінансової 
звітності дочірнього підприємства в іноземних 
валютах у валюту звітності, враховуючи недо-
сконалість П(С)БО 21 «Вплив змін валютних 
курсів», доцільніше застосовувати МСБО 21 
«Вплив змін валютних курсів», підходи якого 
до переведення статей фінансових звітів, 
складених в іноземній валюті, відповідають 
методам, загальновизнаним у міжнародній 
практиці [13, c. 419].

Заключною процедурою є формування 
пакету консолідованої фінансової звітності 
групи підприємств на основі узагальнення 
даних з різних робочих таблиць для підготовки 
консолідованої фінансової звітності.

Таким чином, здійснивши узагальнення 
процедур для складання консолідованої 
фінансової звітності, необхідно також обґрун-
тувати принципи оцінки статей звітності та 
методи обліку щодо окремих показників даної 
звітності.

Так, керуючись розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р.  
№ 911-р. про Стратегію застосування Між-
народних стандартів фінансової звітності в 
Україні, одним із основних напрямів реалі-
зації Стратегії є законодавче регулювання 
порядку застосування міжнародних стан-
дартів, зокрема, з 2010 року обов’язковим є 
складання фінансової звітності окремими під-
приємствами та консолідованої фінансової 
звітності групою підприємств відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
У зв’язку з цим, слід застосовувати такі прин-
ципи оцінки статей звітності та методи обліку 
щодо окремих показників консолідованої 
фінансової звітності, що не суперечать міжна-
родним стандартам.

У свою чергу питання здійснення роз-
робки облікової політики щодо складання 
фінансової звітності окремих підприємств 
і консолідованої фінансової звітності групи 
підприємств за МСФЗ та розробки методич-
них рекомендацій щодо трансформації наці-
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ональних фінансових звітів у звітність за 
міжнародними стандартами стають досить 
актуальними. Отже, враховуючи призна-
чення консолідованої фінансової звітності та 
рівень її складання, вона буде необхідною в 
тому випадку, якщо формуватиметься відпо-
відно до МСФЗ.

Консолідована фінансова звітність склада-
ється за такими самими формами звітності, 
що й фінансова звітність:

– консолідований баланс;
– консолідований звіт про фінансові 

результати;
– консолідований звіт про рух грошових 

коштів;
– консолідований звіт про власний капі-

тал;

– примітки до консолідованої фінансової 
звітності та пояснювальна записка;

– додаток до приміток до консолідованої 
фінансової звітності «Інформація за сегмен-
тами».

Висновки з цього дослідження. Розро-
блено модель процесу формування консолідо-
ваної фінансової звітності, в межах якої виді-
лено етапи первинної та наступної консолідації 
звітності, що сприяє удосконаленню методики 
формування і контролю такої звітності. Вказана 
систематизація позитивно впливає на забезпе-
ченість достовірною обліковою інформацією 
управлінського апарату групи підприємств та 
дозволяє розширити можливості використання 
такої інформації для ефективного управління 
дочірніми підприємствами.
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Ключові питання обліку і оподаткування  
земельних ділянок сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів

Скрипник С.В.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів 
Херсонського державного аграрного університету

Розглянуто сутність неприбуткової організації щодо сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
та категорію земельного податку згідно чинного законодавства. Досліджено особливості володіння та корис-
тування земельною ділянкою сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом. Відображено первісну 
вартість придбання земельної ділянки та її відображення на балансі. Охарактеризовано мету, завдання об-
ліку земельних ділянок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та використання рахунків, при-
значених для їх обліку.

Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, земельна ділянка, земельний пода-
ток, оцінка, вартість, неприбуткова організація.

Скрипник С.В. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ

Рассмотрены сущность неприбыльной организации по сельскохозяйственным обслуживающим коопе-
ративам и категорию земельного налога согласно действующего законодательства. Исследованы особен-
ности владения и пользования земельным участком сельскохозяйственного обслуживающего кооперати-
ва. Отражена первоначальная стоимость приобретения земельного участка и ее отражение на балансе. 
Охарактеризованы цели, задачи учета земельных участков сельскохозяйственных обслуживающих коопера-
тивов и использование счетов для их учета.

Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, земельный участок, земельный 
налог, оценка, стоимость, неприбыльная организация.

Skrypnik S.V. KEY ISSUES AND TAX ACCOUNTING LAND AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES
The essence of a non-profit organization and category of land tax under the law. The features of the ownership 

and use of land for agricultural production cooperative. Displaying original cost of land acquisition and its impact 
on the balance sheet. Characterized purpose, objectives account land agricultural production cooperatives and 
accounts intended for their records.

Keywords: agricultural production cooperative, land, land tax, assessment, cost, non-profit organization.

Постановка проблеми. У ході земельної 
реформи в Україні відбулися суттєві зміни у 
формах власності на землю. Безоплатно пере-
дано у приватну власність та мільйони гектарів 
продуктивних земель сільським і міським жите-
лям. Збільшення кількості земельних власників 
сприяло розширенню кола учасників земель-
них відносин, серед яких чільне місце відве-
дене сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам. Основним документом земель-
ного законодавства держави, що регулює 
земельні відносини є Земельний Кодекс Укра-
їни. Для інформаційного забезпечення право-
вого регулювання земельних відносин й земле-
користування в Україні функціонує земельний 
кадастр. Земельний кадастр – це систематизо-
вана на науковій основі сукупність достовірних 
даних про природні властивості земель їх гос-

подарський і правовий стан, зокрема даних про 
реєстрацію землекористування, облік кількості 
і якості земель, бонітування (якісну оцінку ґрун-
тів) та економічну оцінку землі. Дані земельного 
кадастру використовуються для організації 
планомірного і найбільш ефективного викорис-
тання земельних ресурсів в інтересах всього 
суспільства, охорони і підвищення родючості 
ґрунту [6, с. 368]. Особливе місце у зміцненні 
економічного потенціалу, конкурентоспромож-
ності й соціального статусу сільськогосподар-
ських виробників та консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення належить 
сільськогосподарським обслуговуючим коопе-
ративам [7; 8]. Щодо обліку земельного податку 
сільськогосподарських виробничих кооперати-
вів на сьогодні питання є відкритим та потребує 
досліджень в даному напрямку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням земельних відносин, розвитку сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації 
й обліку земельного податку як за окремими 
напрямами, так і у їх поєднанні присвячені 
праці багатьох вітчизняних вчених-економіс-
тів, зокрема Даниленка А.С., Євсюкова Т., 
Єгорової Ю., Лупенка Ю.О., Олійник К.А., 
Плаксієнка В.Я., Пугачова М.І., Шворака А. та 
багатьох інших. Разом з тим окремі питання 
обліку земельного податку сільськогоспо-
дарськими обслуговуючими кооперативами 
досліджені недостатньо, особливо в умовах 
євроінтеграційних процесів. З позицій удо-
сконалення стягування податку на землю 
сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів набуває актуальності і для теорії 
бухгалтерського обліку, і для практики госпо-
дарювання, зокрема у напрямку зростання 
доходів сільських домогосподарств та громад, 
розвитку сільських територій.

Формулювання цілей статті. Мета дослі-
дження полягає в обґрунтуванні особливос-
тей та підходів до оподаткування земельним 
податком згідно чинного законодавства та 
організації обліку володіння і користування 
земельною ділянкою сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, враховуючи їх 
неприбутковий статус.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив (СОК) є об’єднанням грома-
дян зі статусом юридичної організації, що не 
має на меті отримання прибутку (неприбут-
кова). Тобто, основна діяльність СОК – неко-
мерційна діяльність, одночасно з якою вони 
можуть здійснювати і підприємницьку діяль-
ність але без мети одержання прибутку. Згідно 
Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» (ст. 9) неприбутковість діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів визначається виходячи із сукупності 
таких ознак [1]: 

– кооператив надає послуги тільки своїм 
членам; 

– члени кооперативу несуть відповідаль-
ність за зобов’язаннями, взятими перед коо-
перативом щодо їх участі у господарській 
діяльності кооперативу; 

– послуги надаються з метою зменшення 
витрат та/або збільшення доходів членів коо-
перативу.

Тоді як прийнятий 17.07.2015 р. Закон Укра-
їни № 652-VIII [2] вносить зміни до Податко-
вого кодексу України у т.ч. і в сутності поняття 
неприбутковість діяльності. Так, неприбутко-

вим підприємством, установою та організа-
цією є підприємство, установа та організація 
(неприбуткова організація), що одночасно від-
повідає таким вимогам [2]:

– утворена та зареєстрована в порядку, 
визначеному законом, що регулює діяльність 
відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять забо-
рону розподілу отриманих доходів (прибутків) 
або їх частини серед засновників (учасни-
ків), членів такої організації, працівників (крім 
оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управ-
ління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи якої передбачають 
передачу активів одній або кільком неприбут-
ковим організаціям відповідного виду або зара-
хування до доходу бюджету у разі припинення 
юридичної особи (у результаті її ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення);

– внесена контролюючим органом до Реє-
стру неприбуткових установ та організацій.

Також згідно Податкового кодексу України 
(ПКУ), доходи (прибутки) неприбуткової орга-
нізації використовуються виключно для фінан-
сування видатків на утримання такої непри-
буткової організації, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених її 
установчими документами.

Спільним у визначенні неприбуткової діяль-
ності є надання послуг членам такої організа-
ції без мети отримання доходу, а якщо орга-
нізація отримає прибутки, то вони направлені 
на для фінансування видатків на утримання 
такої неприбуткової організації. Отже, сут-
ність поняття неприбуткової діяльності визна-
чає специфіку СОК.

Як свідчить ПКУ, до неприбуткових органі-
зацій, які не є платниками податку, зокрема, 
можуть бути віднесені [4]:

– бюджетні установи;
– громадські об’єднання, політичні партії, 

творчі спілки, релігійні організації, благодійні 
організації, пенсійні фонди;

– спілки, асоціації та інші об’єднання юри-
дичних осіб;

– житлово-будівельні кооперативи (з пер-
шого числа місяця, наступного за місяцем, 
в якому відповідно до закону здійснено при-
йняття в експлуатацію закінченого будівни-
цтвом житлового будинку і такий житловий 
будинок споруджувався або придбавався жит-
лово-будівельним (житловим) кооперативом), 
дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні 
(гаражно-будівельні) кооперативи (товари-
ства);
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– об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку, асоціації власників жилих 
будинків;

– професійні спілки, їх об’єднання та орга-
нізації профспілок, а також організації робото-
давців та їх об’єднання;

– сільськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи, кооперативні об’єднання сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів;

– інші юридичні особи, діяльність яких від-
повідає вимогам цього пункту.

Не є платниками податку суб’єкти господа-
рювання, що застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності.

Отже, СОК не є платником податком. Проте, 
СОК, як і інші суб’єкти господарювання корис-
тується земельною ділянкою, за яку коопера-
тив повинен сплачувати земельний податок. 
ПКУ свідчить, під земельним податком слід 
розуміти обов’язковий платіж, що справля-
ється із власників земельних ділянок, а також 
постійних землекористувачів (пп. 14.1.72 ПКУ). 
Землекористувачами земельних ділянок є 
юридичні та фізичні особи (резиденти і нере-
зиденти), яким відповідно до закону надані у 
користування земельні ділянки державної та 
комунальної власності, у тому числі на умовах 
оренди (п. 14.1.73 ПКУ) [4]. Отже, платниками 
земельного податку є власники земельних 
ділянок та землекористувачі у т.ч. і СОК.

Згідно з п. 286.5 ПКУ нарахування фізич-
ним особам сум податку проводиться подат-
ківцями, які видають платникові до 1 липня 

поточного року податкове повідомлення-
рішення про внесення податку за встанов-
леною формою. У ньому вказується сума 
податку та строк його сплати. Для деяких 
фізичних осіб передбачено пільги зі сплати 
земельного податку – це ст. 281 ПКУ. Так, від 
сплати земельного податку звільняються такі 
особи [5]:

– інваліди першої і другої групи, 
– фізичні особи, які виховують трьох і 

більше дітей віком до 18 років, 
– пенсіонери (за віком), 
– ветерани війни та особи, на яких поши-

рюється дія Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

– фізичні особи, визнані законом особами, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Разом з цим існує й обмеження розміру 
земельної ділянки: зокрема, таке звільнення 
від сплати земельного податку поширюється 
лише на одну земельну ділянку для індиві-
дуального дачного будівництва площею не 
більш як 0,10 га та на одну земельну ділянку 
для ведення садівництва – площею не більше 
як 0,12 га. Іншими словами, якщо серед учас-
ників садівничого товариства є фізичні особи 
з перелічених категорій, та якщо вони мають 
дачну ділянку не більше 0,10 га та садову 
ділянку не більше 0,12 га, вони не сплачува-
тимуть податок за такі ділянки.

Порядок ведення бухгалтерського обліку 
земельних ділянок в сільськогосподарських 

 Завдання обліку СОК 

1. Повне відображення витрат на капітальне поліпшення земель 

1. 

1. 

1. 

Достовірна оцінка в балансі та звітності 

Контроль за раціональним використанням земельних ділянок 

Своєчасне і повне документальне оформлення та відображення в 
облікових регістрах прав власності та прав користування 
земельними ділянками 

 
Рис. 1. Основні завдання обліку СОК
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обслуговуючих кооперативах здійснюється 
відповідно до національних стандартів, осно-
вними з них є:

– П(С)БО 7 «Основні засоби»;
– П(С)БО 14 «Оренда».
Метою обліку земельних ділянок СОК є 

суцільне детальне спостереження за госпо-
дарськими операціями із земельними ділян-
ками, правильне їх документальне оформ-
лення, своєчасне відображення в регістрах 
бухгалтерського обліку та звітності для забез-
печення інформаційних потреб управління 
та інших зацікавлених сторін [6]. Основні 
завдання обліку СОК наведені на рис. 1.

Облік земельних ділянок, якими володіє 
СОК в бухгалтерському обліку здійснюється 
на підставі державних актів (свідоцтв про 
державну реєстрацію з 2013 р.). Цей доку-
мент є основним і посвідчує право власності 
на земельну ділянку або право постійного 
користування нею за якою встановлюється 
загальна земельна площа та вартість пере-
даних земельних ділянок. Підставою для 
користування земельної ділянки СОК в бух-
галтерському обліку є договір оренди такої 
земельної ділянки, оформлений та зареєстро-
ваний відповідно до законодавства. Одним з 
головних питань обліку земельних ділянок є їх 
визнання та оцінка підприємством. Первісна 
вартість земельної ділянки – це вартість, що 
історично склалася, тобто собівартість за 
фактичними витратами на їхнє придбання та 
введення в експлуатацію [6, с. 381]. Балан-
сова вартість земельної ділянки – первісна 
вартість за вирахуванням суми нарахованого 
зносу (на земельні ділянки амортизація не 
нараховується, однак нараховується на капі-
тальні поліпшення земель). Вартість земель-
ної ділянки СОК за якої вони потрапляють на 
баланс наведено на рис. 2.

Законом України «Про оцінку земель» 
передбачено обов’язкове проведення грошо-
вої (експертної) оцінки земельних ділянок [3]. 
Експертна грошова оцінка земельних діля-
нок – результат визначення вартості земель-
ної ділянки та пов’язаних з нею прав оціню-
вачем (експертом з питань оцінки земельної 
ділянки) із застосуванням сукупності підходів, 
методів та оціночних процедур, що забезпечу-
ють збір і аналіз даних, проведення розрахун-
ків і оформлення результатів у вигляді звіту. 
Тоді як нормативна грошова оцінка земельних 
ділянок проводиться: для ділянок сільськогос-
подарського призначення – не рідше як один 
раз у 7-10 років; для ділянок не рідше як один 
раз у 7-10 років. Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок виконується юридичними 
особами, які отримали ліцензії на проведення 
робіт із землеустрою відповідно до державних 
стандартів, норм, правил, а також інших нор-
мативно-правових актів на землях усіх катего-
рій та форм власності [6]. 

Первинний облік земельних ділянок СОК 
повинен забезпечити правильне докумен-
тальне оформлення та своєчасне відобра-
ження в облікових регістрах їх оприбутку-
вання, вибуття з кооперативу та надавати 
достатні дані для контролю за ефективним 
використанням. Синтетичний облік земельних 
ділянок СОК ведеться в національній валюті – 
гривні без копійок, їх зараховують на витрати 
кооперативу. Рахунки призначені для обліку 
земельних ділянок СОК наведені на рис. 3.

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» 
обліковуються придбані або надані для корис-
тування підприємству земельні ділянки, в т. ч. 
здані в оренду. 

На субрахунку 102 «Капітальні витрати 
на поліпшення земель» обліковуються капі-
тальні витрати неінвентарного характеру (не 

  

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА БАЛАНСІ СОК 

Історична (фактична) собівартість 
придбання земельної ділянки  

Право володіння земельною 
ділянкою 

Нормативна експертна оцінка 
придбання земельної ділянки 

Право користування земельною 
ділянкою  

Рис. 2. Первісна вартість придбання земельної ділянки  
та її відображення на балансі СОК
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пов’язані з будівництвом споруд) на культурно-
технічні заходи з поверхневого поліпшення 
земель для сільськогосподарського викорис-
тання, які проводяться за рахунок капіталь-
них вкладень (планування земельних ділянок, 
корчування площ під ріллю, очищення від 
каменів і валунів, зрізання купин, розчищення 
чагарників, очищення водойм та інше). 

Сучасний облік кількості земель, як і будь-
яка сфера діяльності, розглядається у двох 
аспектах пізнання: як державний захід (прак-
тичний) і як навчальна дисципліна (теоре-
тичний). Як державний захід облік кількості 
земель являє собою єдину державну систему 
земельно-кадастрових робіт, яка встановлює 
процедуру визначення факту виникнення 

Рис. 3. Організації синтетичного обліку земельних ділянок СОК

 

Рахунок  10  «Основні засоби» 

Субрахунок 101 «Земельні ділянки» Синтетичний рахунок ІІ порядку 

1010 «Земельні ділянки» СОК (його назва) 

Аналітичний рахунок  

Субрахунок 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» 

Синтетичний рахунок ІІ порядку 

1020 «Капітальні витрати на поліпшення земель» СОК (його назва) 

Аналітичний рахунок  

СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ВОЛОДІННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 

СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 

Позабалансовий рахунок 01 «Орендовані  необоротні активи» 

Синтетичний рахунок ІІ порядку 

010 «Орендовані  необоротні активи» СОК (його назва) 

Аналітичний рахунок  
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або припинення права власності на земельні 
ділянки і права користування ними та міс-
тить сукупність відомостей і документів про 
місце розташування та правовий режим цих 
ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кіль-
кісну та якісну характеристику, розподіл серед 
власників землі та землекористувачів. Реалі-
ями сьогодення є те, що здійснення земель-
ної реформи, розвиток багатоукладної еко-
номіки, формування різних підприємницьких 
структур, передача землі у власність грома-
дян пов’язані з процесом утворення великої 
кількості земельних ділянок через їх парце-
ляцію. В цих умовах зростає значення дер-
жавного управління земельними ресурсами, 
ефективність якого багато в чому залежить 
від земельно-кадастрових даних, зокрема від 
створення системи обліку кількості земель. 
Поступово трансформується і ставлення до 
землі. Вона визначається товаром майбут-
нього земельного ринку, а тому все більшої 
ваги набуває питання вартісної оцінки земель, 
яка з теоретичного простору переходить до 
площини практичного навантаження, стаючи 
життєво необхідною для економіки держави. 
Однією з передумов запровадження ефектив-

ної системи облікових робіт є широке засто-
сування сучасних і інформаційних технологій, 
в основному у рамках програми створення 
автоматизованої системи ведення обліку кіль-
кості земель.

Висновки. Сьогодні використання землі 
в Україні є платним. Земельний податок є 
обов’язковим платежем, що справляється із 
юридичних і фізичних осіб за користування 
земельними ділянками. Плата за земельну 
ділянку СОК справляється у вигляді земель-
ного податку або орендної плати, що визна-
чається залежно від грошової оцінки земель. 
Розмір податку за земельні ділянки, грошову 
оцінку яких не встановлено, визначається 
відповідно до законодавства України. Справ-
ляння земельного податку має забезпечити: 
рівноправний розвиток всіх форм власності 
господарств на землі; вирівнювання економіч-
них умов виробництва на землях різної якості; 
стимулювання власників землі і землекорис-
тувачів; забезпечення надходження грошей у 
бюджети рад для реалізації програм охорони 
і покращення земель, джерелами плати за 
землю повинен бути прибуток власників і зем-
лекористувачів.
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Особливості організації обліку витрат  
на виробництво продукції рослинництва

Собченко А.М.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів 
Херсонського державного аграрного університету

Досліджено процес організації обліку витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві. Ви-
світлені актуальні питання збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва та покращення її якості. 
Наведена характеристика обліку витрат виробництва продукції рослинництва та обліку групування за стат-
тями. Розглянуто синтетичний та аналітичний облік витрат на виробництво і виходу продукції рослинництва.

Ключові слова: витрати, виробництво, організація, продукції рослинництва, управління, ресурси, сіль-
ськогосподарська продукція.

Собченко А.Н. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Исследован процесс организации учета издержек производства на сельскохозяйственном предприятии. 
Освещены актуальные вопросы увеличения объемов производства продукции растениеводства и улучшения 
ее качества. Приведенная характеристика учета затрат производства продукции растениеводства и учета 
группировки по статьям. Рассмотрены синтетический и аналитический учет затрат на производство и выхода 
продукции растениеводства.

Ключевые слова: затраты, производство, организация, продукции растениеводства, управления, 
ресурсы, сельскохозяйственная продукция.

Sobchenko A.M. FEATURES OF COST ACCOUNTING CROP PRODUCTION
The process of keeping the cost of production in the agricultural enterprise. Highlights the urgent issues increase 

crop production and improve its quality. The following description of cost accounting and crop production accounting 
for grouping articles. Considered synthetic and analytical accounting costs of production and crop yields.
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Постановка проблеми. Рослинництво є 
основною галуззю сільськогосподарського 
виробництва. Воно забезпечує потреби насе-
лення в продуктах харчування, є базою для 
розвитку тваринництва надає сировину для 
промисловості. Воно має специфічні особли-
вості, що впливає на ведення бухгалтерського 
обліку. Для нього характерна сезонність вироб-
ництва, розрив між періодами виконання тех-
нологічного процесу та отримання готової 
продукції. Виробничі витрати в рослинництві 
здійснюються тривалий час причому дуже 
нерівномірно, технологічний процес залежить 
від природних умов і практично не може бути 
прискорений за рахунок інтенсифікації. Тому 
досить важливу роль відіграє організація обліку 
на підприємстві. При цьому важлива правиль-
ність обліку витрат на виробництво певного 
виду продукції, облік оприбуткування, кальку-
ляція собівартості виробленої продукції [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питання організації обліку витрат 

на виробництво продукції займалося значне 
коло науковців, серед яких Бутинець Ф.Ф., 
Голов С.Ф., Карпова Т.П., Малюга Н.М., Напа-
довська Л.В., Огійчук М.Ф. Плаксієнко В.Я., 
Пісьмаченко Л.М., Рябий Я.І., Чижевська Л.В. 
та ін. Проте, проаналізувавши ряд літератур-
них джерел слід зробити висновок, що органі-
зація обліку витрат на виробництво продукції 
рослинництва в сільськогосподарських підпри-
ємствах потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою орга-
нізації обліку витрат виробництва на сільсько-
господарському підприємстві є об’єктивне і 
своєчасне визначення їхньої величини. Інфор-
мація про витрати необхідна для визначення 
ціни на виріб, для того, щоб проаналізувати, 
який виробничий процес є економнішим, який 
підрозділ використовує ресурси найефектив-
ніше, та для прийняття багатьох управлін-
ських та фінансових рішень. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сьогодні, коли світовою тенден-
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цією є зростання вартості продукції сільського 
господарства та її нестача актуальним питан-
ням є збільшення обсягів виробництва про-
дукції рослинництва та покращення її якості. 
Дана галузь, для держави є важливим секто-
ром економіки, а для сільськогосподарського 
підприємства джерелом отримання прибутків. 
Тому, облік є єдиним джерелом інформації, 
необхідної для отримання даних визначення 
обліку витрат з вирощування продукції рослин-
ництва, використанням всіх видів виробничих 
ресурсів, а також обсягу виробленої продук-
ції (наданих робіт чи послуг) в натуральних та 
грошових вимірниках, а також загалом управ-
ління та контролю за її економічними показ-
никами. Рослинництво як галузь народного 
господарства характеризується має низку 
особливостей, які визначаються з, одного 
обліку, впливом природних факторів, з другого 
– соціальних, які необхідно враховувати при 
організації бухгалтерського обліку. Головне 
призначення обліку витрат на виробництво 
полягає у контролі за виробничою діяльністю 
та управління витратами на її здійснення. 

Організація обліку витрат на сільськогоспо-
дарському підприємстві повинна бути органі-
зована за такими принципами [3]:

– показники обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції повинні бути погоджені 
з плановими і нормативними показниками;

– документування витрат в момент їх здій-
снення, відокремлене відображення витрат 
за нормами і відхиленнями від норм витрат 
ресурсів і оплати праці;

– всі витрати, які відносяться до виробни-
цтва продукції даного періоду, повинні бути 
включені до її собівартості;

– всі витрати через систему рахунків бух-
галтерського обліку повинні бути згруповані за 
об’єктами обліку витрат і статтям витрат;

– собівартість продукції калькулюється на 
основі даних бухгалтерського обліку витрат, 
що потребує ідентифікації об’єктів обліку 
витрат з об’єктами калькулювання.

Сільськогосподарське підприємство можна 
представити таки характеристиками обліку 
витрат продукції рослинництва як її особли-
вості та етапи з яких вона складається (рис. 1).

Керівник повинен створити необхідні умови 
для правильного ведення бухгалтерського 
обліку, забезпечити неухильне виконання 
всіма підрозділами, службами та працівни-
ками, причетними до бухгалтерського обліку, 
правомірних вимог бухгалтера щодо дотри-
мання порядку оформлення та подання пер-
винних документів.

Основною метою обліку витрат на вироб-
ництво продукції рослинництва сільськогоспо-
дарського підприємства є своєчасне, повне, 
вірогідне відображення фактичного розміру 
і складу витрат та контроль за використан-
ням всіх видів виробничих ресурсів, а також 
обсягу виробленої продукції в натуральних та 
грошових вимірниках.

Витрати на виробництво продукції рослин-
ництва у плануванні та обліку групуються за 
статтями, які господарство визначає само-
стійно і затверджує наказом про облікову полі-
тику [2]. Витрати в рослинництві обліковують 
за такими статтями:

– на оплату праці;
– відрахування на соціальні заходи;
– насіння і посадковий матеріал;
– добрива;
– засоби захисту рослин;
– роботи та послуги;
– витрати на утримання основних засобів; 
– інші витрати;
– витрати на організацію виробництва й 

управління.
Синтетичний облік витрат на виробництво і 

виходу продукції рослинництва на сільськогос-
подарському підприємстві ведуть на рахунку 23 
«Виробництво», до якого відкривають субраху-
нок 231 «Рослинництво». За економічним зміс-
том він належить до групи рахунків господар-
ських процесів, за призначенням і структурою 
– до групи операційних, калькуляційних рахун-
ків. Субрахунок 231 активний на початок року, 
активно-пасивний протягом року. За дебетом 
рахунка 23 «Виробництво» в розрізі субрахун-
ків за об'єктами обліку витрат відображуються 
прямі матеріальні витрати, трудові та інші прямі 
витрати, а також виробничі накладні витрати та 
витрати від браку; за кредитом – надходження 
продукції, виконані роботи та послуги [1].

За кредитом субрахунку 231 «Рослинни-
цтво» сільськогосподарські підприємства 
згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» облікову-
ють сільськогосподарську продукцію рослинни-
цтва за її справедливою вартістю, зменшеною 
на очікувані витрати на місці продажу [6].

Первісне визнання сільськогосподарської 
продукції відображається у тому звітному пері-
оді, у якому вона відокремлена від біологіч-
ного активу. Сільськогосподарську продукцію 
після її первісного визнання оцінюють і відо-
бражують відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

Організація синтетичного та аналітичного 
обліку витрат виробництва повинна забезпе-
чити: відображення всіх проведених операцій 
щодо витрат, відповідний розподіл витрат за 
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об’єктами обліку і об’єктами калькулювання, 
визначення собівартості продукції, своєчасне 
отримання необхідної інформації для потреб 
управління.

На організацію аналітичного обліку витрат 
впливають різноманітні фактори, основні 
серед яких [5]:

– тип виробництва, особливості його орга-
нізації і технологи;

– асортимент продукції;
– структура управління підприємства;
– організація обліку за місцями і центрами 

витрат, центрами відповідальності;
– методи обліку витрат та калькулювання 

собівартості продукції;
– рівень автоматизації облікових робіт.

Для обліку витрат і виходу продукції осно-
вного виробництва використовують рахунок 
23 «Виробництво», субрахунок 231 «Рослин-
ництво» (рис. 2). Цей рахунок балансовий, 
активний, операційний, калькуляційний. По 
дебету облічують збирання витрат, а по кре-
диту вироблену продукцію [2].

Аналітичний облік за субрахунком 231 
«Рослинництво» ведеться за видами вироб-
ництв, за статтями витрат і видами або гру-
пами продукції, що виробляється. На вели-
ких виробництвах аналітичний облік витрат 
можна вести за підрозділами підприємства та 
центрами витрат і відповідальності.

Для обліку основних виробництв (субра-
хунок 231 «Рослинництво») передбачено 

 
Характеристика обліку витрат виробництва продукції рослинництва 

Особливості обліку витрат рослинництва Етапи обліку витрат виробництва  

Облік витрат виробництва в 
рослинництві побудовано таким чином, 
щоб мати змогу щомісячно 
узагальнювати витрати на окремі види 
робіт за культурами або однорідними 
групами, а по завершенні року обчислювати 
фактичну собівартість продукції 

Собівартість зерна і продукції інших 
культур встановлюють лише після збирання 
врожаю, зазвичай наприкінці року 

Продукцію оприбутковують і списують 
впродовж року за плановою собівартістю, 
коригують за фактичною собівартістю 
лише після складання звітних 
калькуляцій по завершенні року. Корми, 
насіння з урожаю поточного року також 
списують на витрати за плановою 
собівартістю із подальшим коригуванням 
за фактичною собівартістю 

У звітних балансах залишки продукції 
розподіляють за окремими статтями 
залежно від її призначення: корми, 
насіння, посадковий матеріал, товарна 
частина для реалізації 

Первинне відображення витрачених 
у процесі виробництва ресурсів 

Групування витрат за їхніми 
видами, місцями виникнення, 
структурними підрозділами, 
видами продукції, центрами 
відповідальності 

Групування витрат за часом їх 
виникнення і включення до 
собівартості продукції 

Розподіл витрат рослинництва між 
продукцією, що виробляється ними 
та незавершеним виробництвом, а 
також перерозподіл цих витрат 

Розподіл загальних (непрямих) 
витрат між об'єктами обліку 

Розподіл витрат між незавершеним 
виробництвом і готовою 
продукцією та визначення 
собівартості окремих видів 
продукції 

 
Рис. 1. Характеристика обліку витрат виробництва продукції рослинництва
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ведення Звіту № 5.5 с.-г. про витрати та вихід 
продукції основного виробництва; промисло-
вих, допоміжних виробництв, витрат на утри-
мання та експлуатацію машин та обладнання 
(рахунок 23 «Виробництво») та інших вироб-
ництв – Звіту № 5.6 с.-г. про витрати та вихід 
продукції (робіт, послуг) інших виробництв; 
загальновиробничих витрат – Звіту № 5.7 с.-г. 
про загальновиробничі витрати; адміністра-
тивних витрат – Звіту № 5.8 с.-г. про адмі-
ністративні витрати; витрат на збут – Звіту 
№ 5.9 с.-г. про витрати на збут.

Звіти складаються за місяць і наростаю-
чим підсумком з початку року в розрізі об'єктів 
аналітичного обліку по відповідним статтям 
витрат [3].

Показники Звітів № 5.5 с.-г., 5.6 с.-г. за кре-
дитом аналітичних рахунків виробництв пере-
носяться у Зведену відомість № 5.10 с.-г. до 
Журналу-ордеру № 5 В с.-г. в межах галузей 
виробництв та структурних підрозділів.

Підсумки Зведеної відомості № 5.10 с.-г. 
з деталізацією сум за синтетичними рахун-
ками (субрахунками) переносять до Журналу-
ордеру № 5 В с.-г.

Облік витрат виробництва ведеться від-
повідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 
«Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». 
При веденні управлінського обліку у вітчиз-
няних підприємств доцільно використовувати 
інтегровану систему рахунків управлінського 
обліку, оскільки саме її покладено в основу 
побудови Плану рахунків та фінансової звіт-
ності. Відповідно до цього прямі витрати 
обліковують на рахунку 23 «Виробництво», 
непрямі – на рахунку 91 «Загальновироб-

ничі витрати», які періодично списуються на 
рахунок «Виробництво» і розподіляють за 
об'єктами обліку витрат [5; 6].

При первісному визнанні продукції рослин-
ництва її оцінюють за справедливою вартістю 
і на суму оцінки роблять запис Д-т 27 «Про-
дукція сільськогосподарського виробництва» 
К-т 231 «Рослинництво». Отже, по кредиту 
рахунку 231 враховується справедлива вар-
тість активів, тобто вартість за якою вони 
оприбутковуються на баланс. На момент пер-
вісного визнання продукції рослинництва на 
рахунку 231 виникає різниця між дебетом і 
кредитом. Можливі дві ситуації [2]: 

1) К-т 231 > Д-т 231. В такому випадку на 
суму різниці визнається дохід від первісного 
визнання і робиться бухгалтерський запис Д-т 
231 «Рослинництво» К-т 710 «Дохід від пер-
вісного визнання активів, які обліковуються за 
справедливою вартістю»; 

2) К-т 231 < Д-т 231 (вартість, по якій актив 
оцінюється менше від витрат пов’язаних з його 
створенням на дату оцінки). В цьому випадку 
виникають витрати від первісного визнання, 
які відносяться до складу інших витрат опе-
раційної діяльності. Робиться запис Д-т 940 
«Витрати від первісного визнання активів, як 
обліковуються за справедливою вартістю» К-т 
231 «Рослинництво».

Дохід від первісного визнання списується 
на фінансові результати записом Д-т 710 К-т 
791, витрати від первісного визнання спису-
ють на фінансові результати записом – Д-т 
791 К-т 940.

Головним призначенням обліку виробничих 
витрат можна вважати контроль за виробни-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рахунок 23 «Виробництво» 

Прямі  
матеріальні,  
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 Рис. 2. Загальна схема організації обліку витрат виробництва
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чою діяльністю та управління витратами, які 
необхідні для її реалізації. Основними завдан-
нями обліку витрат на виробництво продукції 
рослинництва є [4]:

– інформаційне забезпечення адміністра-
ції підприємства для прийняття управлінських 
рішень; 

– спостереження і контроль за фактичним 
рівнем витрат порівняно з їх нормативами і 
плановими розмірами з метою виявлення від-
хилень та формування економічної стратегії 
на майбутнє; 

– достовірний облік виходу продукції за її 
видами з урахуванням якості;

– обчислення собівартості виготовленої 
продукції для оцінки готової продукції і розра-
хунку фінансових результатів; 

– виявлення й оцінка економічних резуль-
татів виробничої діяльності структурних під-
розділів; 

– систематизація інформації управлін-
ського обліку виробничої діяльності для при-
йняття рішень, які мають довгостроковий 
характер (окупність виробничих програм, рен-
табельність продукції, ефективність капіталь-
них вкладень тощо).

Висновки. Підвищення ролі бухгалтер-
ського обліку на сільськогосподарському під-

приємстві як основного засобу одержання 
достовірної інформації для прийняття еконо-
мічно обґрунтованих рішень і попередження 
ризику у виробничо-фінансовій діяльності під-
приємства належить правильна організація. 
Організації обліку витрат виробництва продук-
ції рослинництва, основні її положення закрі-
пленні в Положенні про облікову політику під-
приємства і є підставою для оформлення витрат 
та виходу продукції рослинництва. Проте, на 
організацію обліку виробничих витрат вплива-
ють різноманітні фактори, основними з яких є: 
види діяльності, характер виробництва, струк-
тура управління, розмір підприємства, осо-
бливості технології та організації виробництва. 
Правильний вибір методів обліку витрат визна-
чається особливостями технологічних проце-
сів і залежить від керівництва та бухгалтерів 
самого підприємства. Серед інших чинників, 
які не залежать від підприємства і на сьогодні є 
невирішеними – неврегульованість товарного 
ринку, а саме збуту продукції та налагодження 
системи матеріального стимулювання вироб-
ництва певної продукції за аналогією з розви-
неними країнами, зокрема з ЄС. Обмеженість 
використання подібних можливостей сільсько-
господарськими виробниками в сучасних умо-
вах неприпустима.
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У статті зосереджено увагу на проблемах впровадження альтернативного підходу до організації ефек-
тивного поточного виробничого обліку відходів, що базується на обробці первинних даних щодо утворення і 
поводження з відходами на підприємстві. Пропонована система виробничого обліку відходів дозволяє зібрати 
та проаналізувати інформацію щодо виникнення та подальшого поводження з відходами виробництва, що 
призводить до мінімізації майбутніх економічних втрат і ризиків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю 
підприємств галузі.

Ключові слова: відходи, утворення відходів, розміщення відходів, поводження з відходами, виробничий 
облік відходів, звітність.

Тимриенко И.Ю., Димнич А.М., Пашкова М.С. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО УЧЕТА ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ

В статье сосредоточено внимание на проблемах внедрения альтернативного подхода к организации 
эффективного текущего производственного учета отходов, основанного на обработке именно первичных 
данных о возникновении и обращении с отходами на предприятии. Предлагаемая система производствен-
ного учета отходов позволяет собрать и проанализировать информацию о возникновении и дальнейшем 
обращении с отходами производства, что приводит к минимизации будущих экономических потерь и рисков, 
связанных с природоохранной деятельностью предприятий отрасли.

Ключевые слова: отходы, образование отходов, размещение отходов, обращение с отходами, 
производственный учет отходов, отчетность.

Timrienko I.Yu., Dimnych A.M., Pashkova M.S. FORMATION OF CURRENT PRODUCTION ACCOUNTING 
FOR WASTE ENTERPRISE PRODUCING METAL-PLASTIC CONSTRUCTIONS

This article focuses on the problems of implementation of an alternative approach to the current cost accounting 
effective waste-based processing is not consolidated, namely primary data generation and waste management in 
the enterprise. The proposed system of cost accounting allows waste to collect and analyze information about the 
origin and subsequent waste production that minimizes future economic losses and risks associated with environ-
mental management industry.

Keywords: waste, waste, waste disposal, waste management, accounting waste reporting.

Постановка проблеми. Аналіз діяльності 
підприємств, що займаються виробництвом і 
установкою металопластикових конструкцій, 
характеризується високим рівнем конкурен-
ції. Пошуки резервів зниження собівартості 
продукції і підвищення рентабельності вима-
гають інформації про реальний рівень витрат, 
про раціональність використання тих чи інших 
ресурсів у системі управління витратами на 
виробництво і монтаж металопластикових 
конструкцій.

Застосування сучасних технологій вироб-
ництва металопластикових конструкцій вима-

гає нового підходу до обліку виробничих 
витрат. Ці технології не завжди запобігають 
появі в процесі виробництва відходів, які в цих 
умовах можуть перероблятися за стадіями 
подальшого технологічного процесу, викорис-
товуватися в інших процесах, реалізовуватися 
в якості матеріалів, не піддаючись подальшої 
переробці тощо [1, с. 419].

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про відходи» 
суб’єкти господарської діяльності зобов’язані 
на основі матеріально-сировинних балан-
сів виробництва виявляти і вести первинний 
поточний облік кількості, типу і складу відходів, 
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що утворюються, збираються, перевозяться, 
зберігаються, обробляються, утилізуються, 
знешкоджуються та видаляються, і подавати 
щодо них статистичну звітність у встановле-
ному порядку [2].

Обліку підлягають всі види відходів вироб-
ництва і споживання, що утворюються на 
підприємствах і в організаціях і які надійшли 
від сторонніх організацій і індивідуальних 
підприємців, а також сировина, матеріали, 
що прийшли в непридатність в процесі збе-
рігання, перевезення і т. д. (тобто не можуть 
бути використані за своїм прямим призначен-
ням) [3, с. 90].

Система обліку поводження з відходами на 
підприємстві є частиною системи управління 
відходами виробництва і споживання і безпо-
середньо пов’язана з плануванням природо-
охоронної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації обліку відходів досліджені 
в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 
економістів: О.Ю. Попової, Є.В. Зарчанської, 
О. Папінової, В.В. Пікінер, Н.В. Тумашик та ін., 
але при цьому висвітлюються проблеми обліку 
відходів виробництва, їх використання або 
ліквідацію, не акцентуючи увагу на створенні 
єдиної комплексної системи такого обліку.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Таким чином, на шляху 
до організації ефективної (з точки зору спів-
відношення витрат і функціональності) сис-
теми поточного виробничого обліку відходів 
є чимало серйозних проблем, пов’язаних зі 
специфічними особливостями відходів, наяв-
ністю у них життєвого циклу, організацією в 
рамках виробничої системи поточного обліку 
відходів своєчасного контролю за дотриман-
ням вимог до тимчасового зберігання відхо-
дів, відсутністю у Державному класифікаторі 
деяких видів відходів, що ускладнює поточний 
облік такого роду відходів тощо.

Подолання вищеозначених і багатьох 
інших проблем, пов’язаних з організацією 
виробничого обліку відходів, можливо на базі 
ефективно функціонуючої системи поточного 
виробничого обліку відходів.

Мета статті – дослідження організаційних і 
методичних аспектів функціонування системи 
поточного виробничого обліку відходів, що 
базується на обробці первинних даних щодо 
утворення і поводження з відходами на під-
приємстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однак на шляху до організації ефек-
тивної (з точки зору співвідношення витрат і 

функціональності) системи поточного вироб-
ничого обліку відходів є чимало серйозних 
проблем.

Так, одна з проблем, безумовно, пов’язана 
зі специфічною особливістю відходів, що від-
різняє їх від викидів і скидів, – наявністю у 
відходів життєвого циклу, в рамках якого здій-
снюється рух відходів. Як показує практика 
виробництва металопластикових конструкцій, 
після свого утворення відходи протягом свого 
життєвого циклу можуть брати участь у таких 
переміщеннях (операціях):

– розміщуватися на тимчасове зберігання 
на проммайданчику підприємства, де були 
утворені;

– переміщатися з одного місця тимчасо-
вого зберігання на інше в межах одного і того 
ж проммайданчика;

– розміщуватися на тимчасове зберігання 
на іншому проммайданчику підприємства ;

– передаватися частково або повністю на 
використання, знешкодження або безстро-
кове зберігання або захоронення на свої або 
чужі об’єкти.

При цьому передача/прийом відходів можуть 
супроводжуватися передачею прав власності, 
що необхідно враховувати при розрахунку пла-
тежів за розміщення відходів [4, с. 32].

Наступною проблемою є організація в рам-
ках виробничої системи поточного обліку від-
ходів своєчасного контролю за дотриманням 
вимог до тимчасового зберігання відходів 
згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги 
щодо поводження з промисловими відхо-
дами та визначення їх класу небезпеки для 
здоров’я населення», затверджених постано-
вою головного державного санітарного лікаря 
України від 1 липня 1999 р. № 29, порушення 
яких обкладається екологічними платежами, 
а саме [5]:

– облаштування об’єктів тимчасового збе-
рігання відходів;

– термін тимчасового зберігання відходів;
– дотримання встановлених граничних 

обсягів накопичення відходів на проммайдан-
чику.

Необхідно відзначити, що організація 
такого контролю значно ускладнюється саме 
рухом відходів від джерела утворення до 
місця кінцевого призначення через часом чис-
ленні проміжні об’єкти.

Крім того, виходячи зі сформованої прак-
тики ліцензування та обмеження діяльності 
щодо поводження з відходами під час розра-
хунку платежів за розміщення відходів необ-
хідно відстежувати і враховувати термін дії 
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(закінчення) ліцензії на поводження з небез-
печними відходами та затверджених уповно-
важеними природоохоронними органами лімі-
тів на розміщення відходів.

Наступна група проблем в організації сис-
теми поточного виробничого обліку відходів 
пов’язана власне з відходами, як об’єктом 
обліку. Тут можна виділити наступні основні 
проблеми [6, с. 420].

Перша з них пов’язана із недостатньою роз-
робкою Державного класифікатора відходів, в 
якому до цих пір відсутні деякі види відходів, 
які реально утворюються і підлягають обліку 
і звітності на підприємствах. Тому підприєм-
ствам доводиться вести поточний облік таких 
відходів під власними виробничими наймену-
ваннями, а потім представляти їх в звітності 
під нормативними найменуваннями найбільш 
близьких до них груп або підгруп відходів з 
ДКВ [7].

Наступна проблема полягає в тому, що 
деякі відходи, навіть представлені в ДКВ як 
самостійний вид, підприємствам доводиться 
враховувати за так званими підвидами відхо-
дів. Це обумовлено сформованою практикою 
і розцінками при прийнятті на повторне вико-
ристання або знешкодження деяких відходів. 
Наприклад, лом чорних металів, лом алюмі-
нію та інших кольорових металів приймається 
заготівельними організаціями за безліччю сор-
тів, кожен з яких має власну приймально-зда-
вальну ціну. При цьому сорти відходів чорних і 
кольорових металів не представлені в ДКВ як 
окремі види відходів. Дана обставина усклад-
нює поточний облік такого роду відходів, тим, 
що їм змушені займатися не тільки екологи, 
але і бухгалтерія підприємства, яка відстежує 
реалізацію відходів як вторинної сировини [7].

Наступна проблема пов’язана з невідповід-
ністю одиниць вимірювання та обліку відходів 
на підприємстві одиницям виміру цих же від-
ходів у системі державного обліку, в якій, як 
відомо, кількість відходів повинна представ-
лятися тільки в тоннах [8].

Наступна проблема пов’язана з обліком 
тих відходів, які після утворення потрапляють 
в контейнери для твердих побутових відхо-
дів і потім вивозяться на полігон (наприклад: 
сміття від прибирання приміщень, списаний 
спецодяг і спецвзуття, безліч інших відходів, 
які утворюються в невеликих кількостях, що 
не збираються заготівельниками як втор-
сировина, але дозволені до розміщення на 
полігонах).

Проблема обліку таких відходів полягає в 
тому, що вони вивозяться на полігон як один 

вид відходу – тверді побутові відходи від під-
приємств і організацій, і на всю цю суміш від-
ходів полігоном видається один документ, в 
якому вказується загальний обсяг прийня-
тих від підприємства відходів без поділу на 
окремі види. Однак підприємство у період 
звітної компанії або звірки екологічних пла-
тежів повинно подати до природоохоронного 
органу відповідні первинні виправдувальні 
документи по кожному виду вивезеного на 
полігон відходу [9].

Подолання вище означених і багатьох інших 
проблем, пов’язаних з організацією ефектив-
ного виробничого обліку відходів, можливо на 
базі ефективно функціонуючої системи поточ-
ного виробничого обліку відходів, яка полягає 
у такому:

1. Першочерговим і найважливішим кроком 
до створення ефективної виробничої системи 
обліку відходів є розробка стандарту підпри-
ємства, який встановлює порядок ведення 
обліку відходів, включаючи: 

– джерела утворення відходів з перелі-
ками відходів, що утворюються; 

– методи і поточні одиниці вимірювання 
відходів, коефіцієнти перерахунку в тонни; 

– форми первинних облікових документів; 
– порядок руху інформації щодо пово-

дження з відходами між уповноваженими 
посадовими особами; 

– схеми руху відходів в межах і за межами 
підприємства; 

– переліки і обов’язки посадових осіб, які 
беруть участь в обліку відходів, та ін.

Як показує практичний досвід, без розробки 
подібного документа неможливо забезпечити 
повноцінний облік і звітність, а також розраху-
вати платежі за розміщення відходів. 

2. Закріплення за кожним об’єктом в залеж-
ності від його призначення і відповідно до 
проекту нормативів утворення відходів або за 
результатами їх інвентаризації відповідного 
переліку відходів, що підлягають поточному 
обліку, а також нормативів їх утворення і лімі-
тів розміщення.

3. Розробка схем руху відходів від джерел 
їх утворення через об’єкти тимчасового збе-
рігання та/або об’єкти і підрозділи підприєм-
ства до місць кінцевого призначення (власних 
або зовнішніх об’єктів використання, знешко-
дження або розміщення відходів) за допомо-
гою так званих «Карт руху» відходів. 

«Карта руху» певного виду відходу – це 
зафіксований в електронній базі даних факт 
утворення, передачі або приймання певнго 
види відходу з усіма супутніми реквізитами 
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(дата, номер документа, цілі передачі / при-
ймання відходів) і учасниками цього процесу 
(джерелами утворення, внутрішніми і зовніш-
німи постачальниками, споживачами і тран-
спортувальниками відходів).

Даний прийом дозволяє, по-перше, збері-
гати і відстежувати в комп’ютерній базі даних 
повний життєвий цикл відходів в ланцюжку 
передач від власного джерела утворення 
або зовнішнього постачальника до місця 
кінцевого призначення в межах підприєм-
ства або до зовнішнього споживача відходів 
за його межами. По-друге, кожна «картка» 
фіксує мінімально необхідний обсяг інфор-
мації, що вимагається як для контролю руху 
відходів, так і для формування встановле-
ної звітності і розрахунків платежів за роз-
міщення відходів. 

4. Формування на основі послідовної за 
часом сукупності «карт руху» відходів так зва-
ного електронного журналу поточного вироб-
ничого обліку відходів. Цей прийом дозволяє 
фіксувати в електронному вигляді величезну 
кількість первинних документів щодо пово-
дження з відходами, що утворюються в підроз-
ділах підприємства в процесі поточного обліку 
відходів. Таким чином, електронний журнал 
стає єдиною інформаційною базою даних, що 
відображає стан поводження з відходами, як в 
кожному окремому підрозділі, так і по підпри-
ємству в цілому. 

Така електронна база даних, по-перше, 
дозволяє програмними засобами легко фор-
мувати оперативні довідки і зведення про 
стан поводження з відходами будь-якого під-
розділу, об’єкту, виду, зовнішньому поста-
чальнику або споживачу відходів, що вкрай 
важливо з точки зору забезпечення ефек-
тивного екологічного управління на підпри-
ємстві. По-друге, такого роду електронний 
журнал забезпечує достовірність звітності 
щодо поводження з відходами та розрахун-
ків платежів за їх розміщення, оскільки вони 
здійснюються на основі електронних копій 
реальних первинних документів, наявність 
яких, в свою чергу, обов’язково перевіря-
ється уповноваженими природоохоронними 
органами при перевірці звітності і звірці пла-
тежів за розміщення відходів. 

5. Можливість організації для цілей обліку 
відходів нових видів відходів, відсутніх в даний 
час Державному класифікаторі відходів, але 
які реально утворюються на багатьох підпри-
ємствах. Даний прийом дозволяє диферен-

ціювати розрахунок платежів з урахуванням 
виду поводження з даними відходом (напри-
клад, розраховувати платежі за розміщувані 
на полігоні відходи, але не нараховувати пла-
тежі за знешкодження відходів). 

6. Можливість організації для цілей роз-
дільного обліку відходів так званих підвидів 
відходів, які утворюють той чи інший норма-
тивний вид відходів з Державного класифіка-
тора відходів. Наприклад, це відноситься до 
лому чорних металів несортованого, з якого 
при його здачі в заготівельні організації з 
метою забезпечення максимальної виручки 
доводиться виділяти різні сорти (підвиди) 
чорних металів, які також відрізняються своєю 
приймально/здавальної ціною.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, пропонована система виробничого 
обліку відходів дозволяє розраховувати пла-
тежі, формувати звітність і різні поточні зве-
дення і довідки як по всьому підприємству 
(холдингу) в цілому, так і з будь-якого його 
територіально-віддаленого підрозділу.

Необхідно відзначити ще один важливий 
момент, пов’язаний з прийдешніми принци-
повими змінами у вітчизняній системі нор-
мування в галузі охорони навколишнього 
середовища. Як випливає з численних публі-
кацій, протягом найближчих декількох років 
в Україні буде впроваджуватися давно пере-
вірена в промислово розвинених країнах 
Європи й Америки система технологічного 
нормування, заснована на питомих показни-
ках утворення викидів, скидів і відходів. При 
цьому індивідуальні технологічні нормативи і 
виробничі програми їх поетапного досягнення 
будуть встановлюватися для вітчизняних під-
приємств на основі ретельного аналізу даних 
про реальні рівні утворення викидів, скидів і 
відходів за всіма технологічними процесами і 
/ або виробництвами. І в цій справі вже ніяк не 
обійтися без створення ефективних виробни-
чих систем саме первинного обліку всіх видів 
відходів по кожному джерелу їх виникнення. 
І чим раніше будуть створені такі системи, 
чим більше об’єктивних даних буде зібрано 
та проаналізовано керівництвом підприєм-
ства, тим об’єктивніше будуть встановлені 
нові технологічні природоохоронні норма-
тиви, тим реальніше й ефективніше будуть 
виробничі програми їх досягнення і тим 
менше будуть майбутні економічні втрати і 
ризики, пов’язані з використанням нових тех-
нологічних нормативів.
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Бюджетне планування  
як складова системи інтегрованого обліку 
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У статті розглянуто сутність інтегрованого обліку, досліджено теоретичні питання формування бюджетно-
го планування як складової системи інтегрованого обліку. Звернено увагу на те, що серед основних функцій 
системи планування і бюджетування можна виділити наступні: планування та координація – основні функції 
системи планування; прийняття рішень і делегування повноважень; оцінка діяльності; оцінка та переоцінка 
тенденцій; взаємодія та мотивація персоналу; контроль і аналіз.

Ключові слова: бюджетування, інтеграція, інтегрований облік, контроль, управлінські рішення.

Шевченко Л.Я. БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УЧЕТА 

В статье рассмотрена сущность интегрированного учета, исследованы теоретические вопросы формиро-
вания бюджетного планирования как составной системы интегрированного учета. Обращено внимание на то, 
что среди основных функций системы планирования и бюджетирования можно выделить следующие: плани-
рование и координация – основные функции системы планирования; принятие решений и делегирование по-
лномочий; оценка деятельности; оценка и переоценка тенденций; взаимодействие и мотивация персонала; 
контроль и анализ.

Ключевые слова: бюджетирование, интеграция, интегрированный учет, контроль, управленческие решения.

Shevchenko L.Y. BUDGETARY PLANNING AS CONSTITUENT OF THE SYSTEM OF THE INTEGRATED 
ACCOUNT 

Essence of the integrated account is considered in thearticle, the theoretical questions of forming of the 
budgetaryplanning are investigational as a component system of theintegrated account. Paid attention to that among 
the basic functions of the system of planning and budgeting it is possible to distinguish the following: planning and co-
ordination is basic functions of the planning system; making decision and delegation of plenary powers; estimation 
of activity; estimation and overvalue of tendencies; co-operation and motivation of personnel; control and analysis.

Keywords: budgeting, integration, integrated account, control, administrative decisions.

Постановка проблеми. Планування – про-
цес опису варіантів дій, які можуть бути здій-
снені в майбутньому. Воно служить початком 
всякої цілеспрямованої економічної діяль-
ності, тобто це перший і найбільш важливий 
етап процесу управління. На підставі скла-
дених планів здійснюватиметься надалі вся 
діяльність підприємства. На жаль, до цього 
часу на більшості підприємств планування і 
облік роз’єднані, ними займаються різні струк-
тури підприємства. Інтегрований облік дає 
можливість поєднати ці процеси з ціллю при-
йняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми розвитку методології інтегро-
ваного обліку з різних позицій досліджували 
закордонні та вітчизняні вчені. Серед вітчиз-
няних вчених цим проблемам приділяли увагу 
М. А. Вахрушина [1], Ф. Ф. Бутинець [8], серед 
зарубіжних О. І. Кольвах [3],   та інші. Дослі-
дження цих науковців заклали потужний мето-

дологічний фундамент розвитку вітчизняної 
системи обліку, але питання застосування 
концепції інтегрованого обліку суб’єктами гос-
подарювання висвітлені недостатньо. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи  
є розробка методу формування концепту-
альних засад створення системи бюджетного 
планування як складової  інтегрованого обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підготовка загальної інформації для 
управління становить предмет інтегрованого 
обліку, який в західному трактуванні включає 
в себе чотири основні елементи: бюджетне 
планування, ціноутворення, аналіз прибутків і 
витрат, звіти з поточної діяльності.

Основним компонентом системи інтегрова-
ного обліку є система формування бюджетів і 
планів виробництва. Для створення системи 
виробничих планів і програм служить система 
вимірювання фактичних результатів і вияв-
лення відмінностей між виконанням вироб-
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ничих програм і планованими показниками. 
Тобто без даних обліку не можна планувати 
майбутнього.

Плани можуть розглядатися як якісь стра-
тегічні основи майбутнього підприємства; 
як графіки випуску продукції в рамках здій-
снення спеціальних програм підвищення про-
дуктивності; як спосіб тимчасової розбивки 
діяльності. Більшість виробничих планів пері-
одичні, тобто, розраховані і відображають 
діяльність підприємства в певному часовому 
проміжку (тиждень, місяць, квартал, півріччя, 
рік). Періодичні плани складаються на основі 
ряду передбачуваних фінансових розрахунків 
або бюджетів.

Як і в будь управлінській системі, одним з 
важливих (якщо не найважливішим) елемен-
тів системи  бюджетування і обліку є люди, а 
точніше – управлінські працівники, що фор-
мують плани, ведуть облік їх виконання, здій-
снюють контроль. Для того, щоб управлінці та 
фахівці могли ефективно взаємодіяти один з 
одним, їх робота повинна бути певним чином 
організована. 

При використанні принципу «зверху – 
донизу» бюджет складається виходячи з 
цільових параметрів, намічених керівництвом 
підприємства. За досягнення встановлених 
показників у таких випадках відповідають 
керівники нижчестоячих ланок, які часто не 
мають чіткого уявлення, на підставі чого ці 
показники сформовані (саме в цьому полягає 
недолік такого планування). Але можливий і 
зворотний підхід, коли підрозділи самі фор-
мують свої плани і передають їх «нагору», і 
вже на цій основі керівництво визначає фінан-
сові цілі всього підприємства. Тому в бага-
тьох підприємствах застосовується комбіно-
ваний підхід: спочатку визначають загальні 
цілі, що випливають з стратегії підприємства 
і ринкових прогнозів (за принципом «зверху – 
донизу»), а вже потім складають реальний 
бюджет (за принципом «знизу – догори»).

Питання організації бюджетування зна-
ходяться в центрі уваги не тільки фінансис-
тів-практиків бухгалтерів, а й розроблювачів 
автоматизованих систем планування і бюдже-
тування. При цьому завдання останніх – зро-
бити так, щоб комп'ютерна система не тільки 
забезпечувала розрахунки, а й допомагала 
керівникові бюджетного процесу сформувати 
адекватне організаційне середовище.

Крім того, інформаційна система повинна 
дозволяти описувати різні групи користувачів, 
визначивши для кожної з них ступінь дета-
лізації даних і рівень доступу до інформації. 

В якості таких груп можуть виступати пла-
ново-економічний відділ, фінансовий відділ, 
служби виробництва, постачання і продажів, 
віддалені підрозділи і т.д. Для кожного корис-
тувача слід чітко визначитися з ділянкою 
діяльності, включаючи список осіб, від яких 
він отримує вихідну інформацію, і тих, кому 
він передає результати своєї роботи. При 
цьому будь-який співробітник повинен мати 
можливість додавати коментарі до бюджетних 
рядків і документувати свої дії. Зрозуміло, що 
при цьому кожен фахівець отримує доступ до 
інформації в суворій відповідності з визначе-
ними йому правами.

Ієрархія планування визначається фінан-
сово-бухгалтерською структурою підприєм-
ства, тобто сукупністю і ієрархією центрів 
фінансової відповідальності (ЦФВ). Для опису 
такої структури в системі використовується 
спеціальний аналітичний напрям – «Об'єкти».

Об'єкт створюється для кожного центру 
фінансової відповідальності підприємства 
або групи ЦФВ, що беруть участь у процесі 
планування. Оскільки аналітичні напрямки (в 
тому числі і напрям «Об’єкти») допускають 
ієрархічне представлення, у системі можна 
описати відносини підлеглості з урахуванням 
фінансово-бухгалтерської структури підпри-
ємства. При цьому можна зазначати будь-яку 
доречну інформацію, наприклад, географічні 
регіони, відділи або філії.

Нарешті, останнє, про що не можна не зга-
дати при обговоренні організаційних аспек-
тів, – це система безпеки. Дане питання було 
актуальним завжди, особливо коли мова захо-
дить про інформацію особливої важливості, 
що використовується для прийняття доленос-
них для підприємства рішень.

У серйозних системах бюджетування є роз-
винені засоби захисту інформації, що дозво-
ляють встановити права доступу (і, відповідно, 
відповідальність за окремі ділянки планування 
і обліку) кожному користувачеві. При цьому 
захист можна встановити для самих різних 
елементів системи: рахунків, об'єктів, сцена-
ріїв, версій, форм введення даних, аналітич-
них напрямків, бізнес-правил. Все це дозво-
ляє створити систему безпеки, що відповідає 
складному завданню організації бюджетного 
процесу у великому підприємстві.

Ще один психологічний момент – мобілі-
зуюча функція бюджету і його роль у мотива-
ції персоналу. В ідеалі бюджет (як і будь-який 
план) повинен бути досить напруженим, а 
особисті вигоди співробітників повинні бути 
ув'язані з досягнутими результатами. Оби-
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дві крайності малоефективні: якщо бюджет 
занадто легкий для виконання, то співробіт-
никам не потрібно використовувати всі свої 
потенційні можливості (хоча сам план, зви-
чайно ж, буде виконаний і навіть перевико-
наний), а якщо бюджетні показники будуть 
суттєво завищені, то такий бюджет буде 
просто ігноруватися як бажана, але явно 
недосяжна мета.

Аналогічні міркування справедливі при вирі-
шенні питання про те, якою мірою показники 
виконання бюджету повинні застосовуватися 
для персональної оцінки діяльності кожного 
менеджера. Якщо бюджет використовується 
для оцінки діяльності та мотивації персоналу, 
виникає ризик виникнення конфліктних ситу-
ацій, адже в цьому випадку менеджеру про-
понується самому взяти участь у складанні 
«правил гри» і в установці критеріїв, за якими 
згодом будуть судити про його роботу. У цьому 
випадку у менеджера виникає спокуса сві-
домо занизити бюджетні показники і зробити 
все можливе, щоб обгрунтувати справедли-
вість настільки занижених оцінок.

Втім, жоден план не може претендувати 
на стовідсоткову об'єктивність. Більше того, 
упередженість в оцінці бюджетних показни-
ків іноді відіграє і позитивну роль. Наприклад, 
керівник служби маркетингу може сплану-
вати свої витрати виходячи з оптимістичної 
(тобто завищеної) оцінки продажів. Такі оцінки 
напевно будуть конфліктувати з показниками, 
представленими менеджерами з продаж, але 
саме ці диспропорції дадуть привід для розду-
мів керівнику вищої ланки, який курирує роз-
виток бізнесу. 

Таким чином, бюджетне планування, як і 
будь-який інструмент управління, має свої 
обмеження і недоліки, що анітрохи не при-
меншує його ролі в системі корпоративного 
управління. Стратегічний бізнес-план, пред-
ставляє собою найбільш загальний план роз-
витку бізнесу.

На жаль, такої бажаної гармонії вдається 
досягти не завжди: далеко не всі підприєм-
ства застосовують плани високого рівня у 
своїй управлінській практиці. Найчастіше такі 
плани формуються, але реально не застосо-
вуються або використовуються формально. 
Тому основне навантаження переноситься 
на детальні операційні плани, які в результаті 
виявляються перевантаженими, неузгодже-
ними і, в кінцевому рахунку, малоефектив-
ними. Причина цього, як правило, полягає у 
відсутності методології узгодження планів різ-
них рівнів, а також інструментів, що дозволя-

ють забезпечити практичну реалізацію управ-
лінських методик.

Інший поширений недолік – недостатня 
взаємоув’язка планів, в результаті чого 
зусилля різних служб (маркетинг, продажі, 
виробництво, постачання) виявляються недо-
статньо скоординованими.

Під корпоративним бюджетом звичайно 
розуміють комплексний план діяльності під-
приємства, що виражається у фінансових 
показниках (статтях) і охоплює певний інтер-
вал часу. Відповідно, під бюджетуванням розу-
міється вся сукупність управлінських процесів, 
що забезпечують життєвий цикл бюджету. У це 
поняття входить розробка бюджету (включа-
ючи погодження та затвердження), контроль 
його виконання (оцінка відповідності плану 
і факту), а також аналіз причин відхилень 
фактичних даних від планових. Таким чином, 
бюджетування включає в себе два основних 
елементи: планування і контроль.

Справа в тому, що бюджетування іноді 
розуміють у вузькому сенсі цього слова, 
маючи на увазі певну методику або відпо-
відну комп'ютерну програму. І не дивно, що 
при постановці та впровадженні системи 
бюджетування належну увагу не завжди при-
діляють самому головного елементу будь-якої 
системи управління – людині, що приймає 
рішення. Крім того, важливу роль відіграють 
і організаційні принципи (бізнес-процеси), в 
рамках яких взаємодіють люди та інформа-
ційні системи. Звідси, система бюджетування 
(як і будь-яка інша система управління) – це 
комплексне поняття, яке включає в себе від-
разу кілька елементів: методологію, персо-
нал, процеси управління, а також відповідну 
інформаційну систему.

Висновки та пропозиції. Отже, методо-
логія бюджетування виходить з того, щоб на 
основі довгострокових цілей визначити напря-
мок, в якому підприємству слід рухатися, а 
також конкретні кроки в цьому напрямку. При 
цьому зазвичай виникають наступні питання: 
чого ми хочемо досягти (цілі розвитку); як це 
зробити (стратегія розвитку); які ресурси для 
цього будуть потрібні; наскільки успішно відбу-
вається наш розвиток в порівнянні з планом.

Будучи комплексними управлінськими про-
цесами, планування та бюджетування роблять 
комплексний вплив на систему корпоратив-
ного управління. Серед основних функцій 
системи планування і бюджетування можна 
виділити наступні: планування та координація 
– основні функції системи планування; при-
йняття рішень і делегування повноважень; 
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оцінка діяльності; оцінка та переоцінка тен-
денцій; взаємодія та мотивація персоналу; 
контроль і аналіз.

Показники виконання планів можуть слу-
жити однією з характеристик поточної пози-
ції підприємства і якості бізнесу. Досягнення 

запланованих показників і відсутність нега-
тивних відхилень факту від плану свідчать 
про стабільність і стійкість. І, навпаки, суттєві 
відхилення факту від плану говорять або про 
недосконалість системи планування, або про 
недостатню передбачуваність самого бізнесу.
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Постановка проблеми. В умовах рефор-
мування економіки України особливої акту-
альності набувають питання виплати реальної 
оплати праці в умовах змін щодо її оподатку-
вання. Одним із напрямів вирішення цього 
питання є контроль виплати реальної заробіт-
ної плати. Адже податкові зміни щодо наван-
таження на бізнес-одиниці повинні сприяти 
легалізації заробітної плати за рахунок змен-
шення податкового тиску. Відповідно виникає 
потреба розгляду даного питання через при-
зму контролю оплати праці, яка сприятиме її 
легалізації і буде обумовлена не тільки соці-
альними стандартами, але й потребами біз-
несу та надходженнями бюджетів і соціальних 
фондів. Це вимагає удосконалення методики 
та організації контролю реальної оплати праці 
в умовах податкових змін.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання 
фінансового контролю займає важливе місце 
у наукових дослідженнях учених-економіс-
тів зарубіжної та вітчизняної науки. Так, тео-

ретичні та практичні аспекти організації та 
методології фінансового контролю досліджу-
валися у працях таких науковців, як М.І. Бака-
нова, М. Беккера, В. Бжезін, В.В. Бурцева, 
О.Д. Василик, Н.Г. Виговська, І.В. Грицюк, 
В.О. Шевчук та ін. Враховуючи результати 
проведених раніше досліджень щодо контр-
олю, варто зауважити, що невирішеною 
залишається низка питань, пов’язаних із 
необхідністю дослідження ролі контролю 
щодо виплати реальної заробітної плати і 
формування його механізму з використанням 
економічних важелів впливу та, як наслідок, 
легалізація та детінізація оплати праці.

Формулювання цілей. Метою дослі-
дження є обґрунтування теоретичних засад 
і розробка практичних рекомендацій розви-
тку фінансового контролю реальної заробіт-
ної плати щодо впливу на процеси легаліза-
ції та детінізації оплати праці і як наслідок 
збільшення ресурсів бюджетів та соціаль-
ного фонду.
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Виклад основного матеріалу. Переду-
мовою сталого соціально-економічного роз-
витку кожного регіону є наявність фінансових 
ресурсів, які прямо пов’язані з легалізацією 
заробітної плати та оптимізацією оподатку-
вання. Зважаючи на це особливої актуаль-
ності набуває дослідження теоретико-прак-
тичних аспектів контролю оплати праці з 
огляду на податкове реформування та євро-
пейську інтеграцію України. Обґрунтування 
доцільності застосування в економічній прак-
тиці фінансових інструментів контролю опо-
даткування заробітної плати, які сприяти-
муть виконанню управлінської функції щодо 
реальної оплати праці і, як наслідок, збіль-
шення фінансових ресурсів місцевих бюдже-
тів, підвищення ефективності аналітичної 
роботи і якість виконання зовнішніх та вну-
трішніх контрольно-аналітичних процедур 
перевіряючими.

Проте аналіз наукових джерел свідчить 
про недостатню увагу щодо організації та 
вдосконалення всіх аспектів контролю в умо-
вах реформування оподаткування заробітної 
плати. Залишаються нерозв’язаними питання 
контролю з позиції наукового та прикладного 
характеру, що потребує вдосконалення мето-
дики контролю із застосуванням фінансових 
інструментів контролю процесів, пов’язаних з 
оплатою праці в нових умовах.

Прийняття ефективних управлінських 
рішень можливо лише за раціональної орга-
нізації контролю, який повинен виконати 
одну із функцій – управління. Використання 
даних системи контролю забезпечить вищу 
результативність та визначать раціональність 
контрольної діяльності в напрямку виплати 
реальної оплати праці. Результати контролю 
заробітної плати дозволять бізнесу правильно 
планувати фінансові ресурси для свого роз-
витку з одного боку та сприятимуть розвитку 
економіки в цілому за рахунок збільшення 
надходжень до бюджетів та соціальних фон-
дів з іншого.

Дослідження питань, пов’язаних із тео-
ретичними аспектами функціонування сис-
теми контролю реальної оплати праці, спря-
мовано на вивчення впливу законодавчих 
змін 2016 року щодо оподаткування оплати 
праці. На основі прийняття законодавчих змін 
2016 року оподаткування оплати плати праці 
зменшилося майже вдвічі і склало нараху-
вання єдиного соціального внеску 22%. Дані 
податкові зміни повинні сприяти збільшенню 
розміру офіційного рівня заробітної плати, 
адже це сприяє зменшенню використання обі-

гових коштів бізнес-одиниць за рахунок зни-
ження податкового навантаження у частині 
сплати єдиного соціального внеску.

Варто зазначити, що відбулися зміни до 
порядку нарахування єдиного соціального 
внеску (далі – ЄСВ) на заробітну плату, згідно 
з якими вже починаючи з 1 січня 2016 року від-
повідно до ст. 4, 7 і 8 Закону про ЄСВ утри-
мання із заробітної плати даного внеску (3,6; 
2,6; 6,1%) взагалі не здійснюється [4], та зна-
чно зменшилися ставки нарахування ЄСВ, 
яка з 2016 року складає 22% і є єдиною для 
всіх галузей. Дана ставка застосовується до 
суми заробітної плати, лікарняних та декрет-
них виплат, винятком є оплата працівників-
інвалідів. Також збережені пільгові ставки 
ЄСВ у розмірі 8,41% бази оподаткування для 
підприємств та всеукраїнських громадських 
організацій інвалідів. Фізичним особам, які 
працюють за сумісництвом, ЄСВ необхідно 
нараховувати із реального розміру заробітної 
плати, навіть якщо сума нижча за мінімально 
встановлений розмір.

Відповідно, зменшення оподаткування 
оплати праці повинно кардинально впли-
нути на зростання офіційної реальної оплати 
праці, однак варто зазначити, що розмір заро-
бітної плати майже не змінився, що потре-
бує належного контролю, адже це негативно 
позначиться на надходженнях до місцевого 
бюджету та соціальних фондів.

В Україні необхідно провести ефективну 
державну політику, яка сприятиме реальній 
оплаті праці, адже більшість бізнес-одиниць 
проводить політику «заморожування» заро-
бітної плати, щоб зменшувати витрати спла-
чуючи нелегально.

На нашу думку, для вирішення даного 
проблемного питання – легалізації оплати 
праці – необхідно використати фінансовий 
контроль щодо сплати реальної офіційної 
заробітної плати використовуючи економічні 
важелі впливу на даний процес.

Аналізуючи реформування податкової сис-
теми в частині оподаткування оплати праці 
більшість науковців і практиків відзначають 
позитивним те, що зменшення ставки єдиного 
соціального внеску позитивно впливатиме на 
реальну оплату праці [6].

Постає необхідність дослідження даної 
проблеми через призму контролю та впро-
вадження нових фінансових інструментів у 
частині оподаткування оплати праці, що спри-
ятиме оптимізації податкової системи та при-
зведе до виплати реальної легальної заробіт-
ної плати шляхом моделювання ефективної 
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системи контролю з використанням економіч-
них важелів впливу.

В умовах зменшення оподаткування заро-
бітної плати в частині єдиного соціального 
внеску у 2016 році дослідження проблеми 
тіньової економіки потребує запровадження 
нових фінансових інструментів контролю, що 
унеможливить використання тіньових схем 
виплати заробітної плати.

На нашу думку, для вирішення даної про-
блематики нагальною є потреба розробки 
методики контролю щодо обґрунтованого під-
ходу до легалізації заробітної плати. Запропо-
нований нами механізм контролю оподатку-
вання оплати праці оснований на застосовані 
різних відсоткових ставок єдиного соціального 
внеску до бази оподаткування, якою є фонд 
оплати праці та використавши для розра-
хунку єдиного соціального внеску регресивно-
прогресивний метод, що сприятиме виплаті 
реальної заробітної плати.

Суть розрахунку єдиного соціального вне-
ску регресивно-прогресивним методом поля-
гає в тому, що для мінімальної та максимальної 
заробітної плати ставка ЄСВ матиме тенден-
цію до зростання, тоді як до середньої заро-
бітної плати буде застосована ставка в межах 
22%, що є надзвичайно актуально для легалі-
зації заробітної плати. Дана пропозиція спону-
катиме бізнес до сплати середньої заробітної 
плати, адже розмір єдиного соціального внеску 
буде найнижчий, тоді як для максимального 
,мінімального та гарантованого розміру ставка 
буде мати тенденцію до зростання, що буде 
невигідним для бізнес-одиниць.

Використання інструментів фінансового 
контролю в даній ситуації сприятиме детініза-
ції оплати праці. Відповідно, найнижча ставка 
нарахування ЄСВ буде застосована до заро-
бітної плати в межах 5000 грн – 22%, що пови-
нно позитивно впливати на виплату реальної 
оплати праці та надходжень бюджету і соці-
ального фонду.

Розглядаючи проблему тіньової зайня-
тості населення в аспекті ухилення від сплати 
податків, доцільно виділити такі проблемні 
питання:

• робота без укладання з працюючими 
договорів;

• приховування від обліку та оподатку-
вання розмірів реальної заробітної плати 
найманих працівників;

•  не сплати ЄСВ до пенсійного фонду та 
ПДФО – до бюджету.

Вирішити поставлені проблемні питання 
можна за допомогою інструментів контролю, 

який слід проводити з використанням таких 
елементів – рахунки та подвійний запис. 
Можна запропонувати використати такі субра-
хунки:

– 661.1 «Розрахунки по оплаті праці в роз-
мірі мінімальної заробітної плати та гранич-
ного розміру оплати праці»;

– 661.2 «Розрахунки по оплаті праці в роз-
мірі перевищення»;

– 651.1 «За рахунками із 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування в частині граничного роз-
міру оплати праці»;

– 651.2 «За рахунками із 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування в частині понад граничний 
розміру оплати праці».

У бухгалтерському обліку нарахування 
суми єдиного соціального внеску відобража-
ється таким чином:

– Дт 92 Кт 651.1 в межах мінімальної та 
граничного розміру оплати праці;

– Дт 92 Кт 651.2 в межах середньої оплати 
праці.

Варто також враховувати, що за умови 
сплати мінімальної заробітної плати та гра-
ничного розміру доходу на визначення суми 
податку з доходів фізичних осіб впливатиме 
податкова соціальна пільга. Згідно із під-
пунктом 169.4.1 Податкового кодексу України 
податкова соціальна пільга у 2016 р. стано-
вить 689,00 грн. Граничний розмір доходу, що 
дає право на застосування податкової соці-
альної пільги з 1 січня 2016 року становить 
1930 грн, при цьому одному з батьків на дітей 
визначається пільга кратне їх кількості.

Нормами Державного бюджету на 2016 рік 
змінено також ставку оподаткування, що від-
повідала за нарахування податку з доходів 
фізичних осіб і встановлено єдиний розмір – 
18% незалежно від суми виплати та врахо-
вуючи при розрахунках податкову соціальну 
пільгу [1].

У бухгалтерському обліку утримання 
податку на доходи фізичних осіб відобража-
ється таким чином:

– Дт 661.1 Кт 64 в межах мінімальної та 
граничного розміру оплати праці;

– Дт 661.2 Кт 64 в межах середньої оплати 
праці.

Отже, контроль реальної заробітної плати 
необхідно проводити за допомогою рахунків, 
подвійного запису щодо перевірки розрахун-
ків утримання податку на доходи фізичних 
осіб та розрахунку єдиного соціального вне-
ску регресивно-прогресивним методом за 



761

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

умови поділу оплати праці на дві частини: 
в розмірі гранично гарантованого фонду 
оплати праці, до яких застосовується подат-
кова соціальна пільга та середнього розміру 
оплати праці.

Висновки з цього дослідження. У процесі 
дослідження запропоновано контроль реаль-
ної оплати праці здійснювати на основі запро-
понованої методики розрахунку єдиного соці-
ального внеску з розподілом заробітної плати 
на дві складових, які в обліку будуть відо-
бражатися на окремих субрахунках та засто-
суванням регресивно-прогресивного методу 

для розрахунку ставки єдиного соціального 
внеску. Ця пропозиція в умовах реформу-
вання податкової системи дасть можливість 
легалізувати та детінізувати оплату праці за 
допомогою використання фінансових інстру-
ментів контролю.

Доцільно подальше вивчення переваг 
даної методики контролю, яка дасть мож-
ливість збільшити офіційну заробітну плату, 
надходження до бюджетів і соціальних фон-
дів і в майбутньому необхідно визначити еко-
номічний ефект від даної пропозиції в умовах 
реформування податкової системи.
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Вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження 
податку на нерухомість: обліковий аспект
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Вивчено міжнародний досвід системи оподаткування нерухомого майна в розвинених країнах. Розглянуті 
етапи впровадження податку на нерухомість майна в Україні. Висвітлені об’єкт оподаткування нерухомості та 
платники податків як в Україні так і розвинених зарубіжних країнах.

Ключові слова: податок на нерухомість, об’єкт оподаткування, житлова нерухомість, нежитлова нерухо-
мість, податкова реформа, нерухоме майно.

Шепель И.В. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ: 
УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ

Изучены международный опыт системы налогообложения недвижимого имущества в развитых странах. 
Рассмотрены этапы внедрения налога на недвижимость имущества в Украине. Освещены объект налогоо-
бложения недвижимости и налогоплательщики, как в Украине так и развитых зарубежных стран.

Ключевые слова: налог на недвижимость, объект налогообложения, жилая недвижимость, нежилая не-
движимость, налоговая реформа, недвижимое имущество.

Shepel I.V. NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE IMPLEMENTATION OF PROPERTY TAX:  
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Studied the international experience of taxation of real estate in developed countries. The stages of the 
introduction of property tax assets in Ukraine. Highlights object property taxation and taxpayers in Ukraine and 
developed foreign countries.

Keywords: property tax, taxable, residential real estate, non-residential property tax reform, real property.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі трансформаційних процесів, Україна 
залишилась одна із небагатьох країн світу, де 
механізм оподаткування нерухомого майна 
перебуває лише на початковому етапі його 
впровадження. Проте, слід зазначити дієву 
роль системи оподаткування нерухомого 
майна в зарубіжних країнах як одну із ключо-
вих ланок у наповненні місцевих бюджетів та 
активізації розвитку в країні. Отже, питання 
оцінки перспектив впровадження податку на 
нерухоме майно в Україні, визначення мето-
дологічного підходу даного дослідження у 
порівнянні з міжнародним досвідом розвине-
них країн світу у сфері оподаткування неру-
хомості потребує детальних вивчень у даному 
напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання, що пов’язані з вивченням 
системи оподаткування нерухомого майна є 
предметом постійних дискусій та наукового 
пошуку і зарубіжних, і вітчизняних дослід-
ників, серед яких: О. Г. Зима, Л. М. Деми-
денко, В. І. Дмитрів, І. С. Єршова, А.І. Луцик, 
І. О. Лютого, О. Майстеренко, Ю. Мелько, 

М. В. Романюк, О.К. Терентьєва та інші. Роз-
виток глобалізаційних процесів в економіці 
України потребує перегляду наявних засад 
функціонування відповідного механізму опо-
даткування нерухомості в Україні, як одного 
з альтернативних методів наповнення дохід-
ної бази місцевих бюджетів та порівняння 
на цьому етапі зарубіжного досвіду оподат-
кування нерухомості.

Формулювання цілей статті. Мета дослі-
дження полягає у вивченні міжнародного 
досвіду системи оподаткування нерухо-
мого майна та порівняння його з процесами 
впровадження в Україні, а також визначення 
особливостей їх відображення в бухгалтер-
ському обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нині податок на нерухоме майно 
існує приблизно в 130 країнах, але значимість 
його різна. У більшості країн надходження 
від цього податку становлять від 1 до 3,0% 
загальних податкових надходжень на всіх рів-
нях структури влади, але є і виключення. Так, 
частка цього податку у власних надходжен-
нях місцевих бюджетів становить від 10,0% – 
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у Данії, Фінляндії, Греції, Люксембурзі; до 
50,0% – у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі, Сло-
венії, Іспанії і майже 100% – у Великій Брита-
нії, Естонії, Ірландії [5, с. 119]. 

В Україні, податок на нерухоме майно спла-
чують фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об'єктів житло-
вої та/або нежитлової нерухомості, визначені 
п. 265.1 Податкового кодексу України (ПКУ). 
Крім цього, Верховна Рада 24 грудня 2015 р. 
прийняла Закон України від 24 грудня 2015 р. 
№ 909-VIII «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансова-

ності бюджетних надходжень у 2016 р.», яким 
внесено зміни в частині податку на нерухоме 
майно. 

За існуючою у світі традицією ставки опо-
даткування на нерухомість визначаються у 
вигляді фіксованих або змінних, з огляду на 
заплановані бюджетні витрати і величину 
наявної бази оподаткування. Також більшість 
науковців переконана, що структура ставки 
податку на нерухомість залежить: 

– по-перше, від наявного фіскального 
дефіциту [11]; 

– по друге, від політичної та економічної 
культури [9]; 

Рис. 1. Об’єкт оподаткування нерухомості в Україні та платники податків 

 

Об’єкт оподаткування нерухомості 
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вартості об’єкта нерухомості, в окремих 
випадках – з коригуючими коефіцієнтами 
відповідно до цільового призначення, 
розташування тощо 

Значення для ринку нерухомості 

Часто виконує роль «податку на розкіш»; 
диференціація ставки дозволяє стимулювати 
той чи інший сектор нерухомості (залежно 
від  вартості  та цільового призначення 
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– по третє, від особливостей національ-
ного законодавства та господарської практики 
[4, с. 132].

У зарубіжних країнах об’єктом оподатку-
вання можуть бути земля, будівля, споруда; 
податок сплачується власником нерухомості; 
при визначенні податкової бази об’єктів неру-
хомості, в залежності від країни, можуть вико-
ристовуватися ринкова вартість, кадастрова 
вартість, а також коригуючі коефіцієнти; для 
більшої об’єктивності та достовірності при 
визначені вартості нерухомого майна вико-
ристовується оцінка не індивідуального 
характеру, а масова, на основі застосування 
стандартних процедур розрахунку вартості 
об’єктів у залежності від мети оподаткування 
з використанням законодавчо встановленої 
методології на визначений термін. 

Об’єктами оподаткування нерухомості в 
Україні є як житлова так і нежитлова нерухо-
мість, тоді як об’єктом оподаткування у розви-
нених країнах виступають усі види нерухомості, 
серед яких житлова, комерційна, виробнича, 
земельна, промислова тощо (рис. 1).

У зв’язку з змінами Податкового Кодексу 
України, прийняттями із 2016 р. вноситься 
низка змін та доповнень, на які необхідно 
звернути увагу [10]:

1. Оподатковується як житлова нерухомість 
(квартира, будинок) так і нежитлова неру-
хомість, в тому числі й господарські будівлі 
(сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 
вбиральні, погреби, тощо). Наприклад, якщо у 
фізичної особи у власності є будинок та гараж 
із сараєм, податок сплачується з усіх об’єктів: 
з будинку – за ставкою, встановленою міс-
цевою радою для житлової нерухомості; з 
гаражу та сараю – за ставкою для нежитлової 
нерухомості.

2. Міською радою відповідно до рішення 
№2024-47/2015 від 22.01.2015 р. встановлено 
податок: 

а) для об’єктів житлової та/або нежитло-
вої нерухомості, що перебувають у власності 
фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,5% 
розміру мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звітного (подат-
кового) року, за 1 квадратний метр бази опо-
даткування;

б) для господарських (присадибних) буді-
вель, допоміжних (нежитлових) приміщень, до 
яких належать: сараї, хліви/стайні, стодоли, 
гаражі, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, 
що відносяться до житлових будинків садиб-
ного типу, розташованих на окремій (одній) 
земельній ділянці, що перебувають у влас-

ності фізичних осіб, у розмірі 0,1% розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на перше січня звітного (податко-
вого) року, за 1 квадратний метр бази оподат-
кування.

В Україні не є об’єктами оподаткування 
об’єкти нежитлової нерухомості, які викорис-
товуються суб’єктами господарювання малого 
та середнього бізнесу, що провадять свою 
діяльність в малих архітектурних формах та 
на ринках; будівлі промисловості, зокрема 
виробничі корпуси, цехи, складські примі-
щення промислових підприємств; будівлі, 
споруди сільськогосподарських товарови-
робників, призначені для використання без-
посередньо у сільськогосподарській діяль-
ності; будівлі дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів незалежно від форми 
власності та джерел фінансування, що вико-
ристовуються для надання освітніх послуг (п. 
266.2.2. ПКУ) та інші об’єкти нерухомості [8]. 
Перелік об’єктів нерухомості, що підлягають 
оподаткуванню наведено в табл. 1.

Базою оподаткування податком на нерухо-
мість в Україні є загальна площа об’єкта жит-
лової та нежитлової нерухомості, в тому числі 
його часток. Ставки встановлюються за рішен-
ням сільської, селищної, міської ради або ради 
об’єднаних територіальних громад. Згідно 
внесених змін ставка оподаткування встанов-
люється у розмірі, що не перевищує 3,0% роз-
міру мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня 2016 р. – 41,34 грн. за 
1 кв. метр бази оподаткування (у 2015 р. – не 
більше 2,0%). Крім того, з 2017 р. юридичні 
та фізичні особи – власники житлової неру-
хомості, загальна площа якої перевищує 
300 квадратних метрів (для квартири) та/або 
500 квадратних метрів (для будинку), сплачу-
ватимуть додатково 25000 грн. на рік за кожен 
із вказаних об’єктів житлової нерухомості 
(його частку). База оподаткування за кожен 
об’єкт нерухомості обчислюється окремо [10]. 

Податок на нерухомість фізичних осіб 
обчислюється Державною фіскальною служ-
бою України на підставі Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно. Тоді 
яке податок на нерухомість юридичних осіб 
обчислюється юридичними особами само-
стійно виходячи з житлової площі об’єкта 
оподаткування на підставі документів на 
право власності об’єкта. Визначено порядок 
нарахування та строки сплати податку на 
нерухомість:

– фізичні особи у 2016 р. сплачувати-
муть податок за 2015 р. (за ставками та з 
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пільгами, які діяли у 2015 р.) на підставі 
податкових повідомлень-рішень, які над-
силатимуться контролюючими органами 
до 1 липня 2016 р. За новими ставками, які 
почали діяти з 2016 р., податок сплачува-
тимуться фізичними особами, починаючи з 
2017 р.;

– юридичні особи у 2016 р. сплачують 
податок за новими ставками, які діють з 2016 р. 
Розрахунок податку проводиться в декларації, 
яку необхідно подати до контролюючих орга-
нів до 20 лютого 2016 р.

Термін сплати податку: фізичним осо-
бам – раз на рік (до 28 серпня 2016 р.); юри-
дичним особам – щокварталу (до 30 квітня 
2016 р., 30 липня 2016 р., 30 жовтня 2016 р., 
30 січня 2017 р.). Отже, юридичні та фізичні 
особи повинні неухильно дотримуватись 
вимог Податкового кодексу України з ура-
хуванням змін у 2016 р., щодо нарахування 
і сплати до бюджету податку на нерухо-
мість, щоб уникнути небажаних штрафних  
санкцій і не погіршити своє фінансове ста-
новище. 

Таблиця 1
Перелік об’єктів нерухомості, що підлягають оподаткуванню в Україні

Об’єкти нерухомості, що підлягають оподаткуванню
Житлової нерухомість Нежитлової нерухомість

Житловий будинок – будівля капітального 
типу, споруджена з дотриманням вимог, вста-
новлених законом, іншими нормативно-пра-
вовими актами, і призначена для постійного 
у ній проживання. Житлові будинки поділя-
ються на житлові будинки садибного типу та 
квартирного типу різної поверховості. Житло-
вий будинок садибного типу – це житловий 
будинок, розташований на окремій земельній 
ділянці, який складається із житлових та 
допоміжних (нежитлових) приміщень

Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, 
пансіонати, ресторани та бари, туристичні 
бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 
будинки відпочинку.

Прибудова до житлового будинку – частина 
будинку, яка розташована поза контуром його 
капітальних зовнішніх стін і яка має з осно-
вною частиною будинку одну (або більше) 
спільну капітальну стіну.

Будівлі офісні – будівлі фінансового обслу-
говування, адміністративно-побутові будівлі, 
будівлі для конторських та адміністративних 
цілей.

Квартира – ізольоване помешкання в житло-
вому будинку, призначене та придатне для 
постійного у ньому проживання.

Будівлі торговельні – торгові центри, універ-
маги, магазини, криті ринки, павільйони та 
зали для ярмарків, станції технічного обслу-
говування автомобілів, їдальні, кафе, заку-
сочні, бази та склади підприємств торгівлі 
й громадського харчування, будівлі підпри-
ємств побутового обслуговування.

Котедж – одно-, півтораповерховий будинок 
невеликої житлової площі для постійного 
чи тимчасового проживання з присадибною 
ділянкою.

Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті 
автомобільні стоянки.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квар-
тирах – ізольовані помешкання в квартирі, в 
якій мешкають двоє чи більше квартиронай-
мачів

Будівлі промислові та склади.

Садовий будинок – будинок для літнього 
(сезонного) використання, який в питаннях 
нормування площі забудови, зовнішніх кон-
струкцій та інженерного обладнання не відпо-
відає нормативам, установленим для житло-
вих будинків.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні 
будинки).

Дачний будинок – житловий будинок для 
використання протягом року з метою поза-
міського відпочинку.

Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні 
(нежитлові) приміщення, до яких належать 
сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 
вбиральні, погреби, навіси, котельні, бой-
лерні, трансформаторні підстанції тощо.
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Департаментом податкової, митної полі-
тики та методології бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України рекомендо-
вано відображати в бухгалтерському обліку 
витрати, пов'язані з нарахуванням і сплатою 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки відповідно до п. 18 Поло-
ження (стандарту) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати», затвердженого наказом Міністер-
ства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 
[3], та відносити до складу адміністративних 
витрат (податки, збори та інші передбачені 
законодавством обов'язкові платежі (крім 
податків, зборів та обов'язкових платежів, що 
включаються до виробничої собівартості про-
дукції, робіт, послуг)) [3]. 

Згідно з Інструкцією про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, капіталу, зобов'язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій, затвердже-
ною наказом Міністерства фінансів України 
від 30.11.99р. № 291 [2], витрати, пов'язані зі 
сплатою податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, відображаються на від-
повідних рахунках витрат.

Заслуговує на увагу позитивний досвід 
впровадження податку на нерухомість країн 
Центрально-Східної Європи, які провели 
податкову реформу ще у 90-х роках. Попри 
усі труднощі країни з перехідною економікою, 
зокрема Болгарія, Польща, Чехія, Словач-
чина, Хорватія та Росія ввели цей податок, і 
сьогодні податкові надходження з нерухомості 
в цих країнах складають левову частку місце-
вих бюджетів, що формує стабільну дохідну 
частину бюджету і гарантує виконання важ-
ливих соціально-економічних програм. Най-
більша перевага цього податку полягає в 
тому, що він забезпечує відносну автономію 
місцевої влади в питаннях самоврядного роз-
витку та можливість оперативно реагувати на 
гострі соціальні проблеми на місцях [6]. Так, у 

Болгарії щорічний податок на нерухоме майно 
становить орієнтовно 0,25% від її балансової 
вартості [1, с. 160]. Ставка встановлюється 
місцевими органами влади і тому варіюється 
в залежності від розміщення територіальної 
одиниці. 

Податок на нерухомість у цій країні над-
ходить зазвичай як до державного бюджету, 
так і до місцевого. Хоча у більшості країн цей 
податок є місцевим і справляється у місцевий 
бюджет. Він виступає одним із основних дже-
рел доходів місцевих бюджетів. Ставка річного 
податку на майно визначається податковим 
органом за складними формулами (з ураху-
ванням місця розташування, вартості, амор-
тизації-зносу тощо) з письмовим повідомлен-
ням платника податків [7]. В Болгарії податок 
на нерухоме майно найнижчий у Європі. Він 
нараховується з податкової оцінки нерухо-
мого майна та визначається для кожного 
Муніципалітету Муніципальною радою. Для 
нерухомості, що є основним житлом, податок 
нараховується з 50,0% знижкою.

Висновки. Міжнародний досвід оподат-
кування нерухомості є вагомим елементом 
фіскальної консолідації у площині наповне-
ння бюджетів всіх рівнів. Виокремлення кон-
кретних позитивних елементів впровадження 
податку на нерухомість країн Центрально-
Східної Європи варто виокремити досвід 
Болгарії. В даній країні податок на нерухоме 
майно є найнижчим у Європі. Оскільки в Укра-
їні здійснюються процеси інтеграції в еконо-
мічно співтовариство необхідно врахувати 
досвід всіх розвинених країн і застосовувати 
комбіновану методику з урахуванням напра-
цювань ряду країн. З 1 січня 2016 р. в Україні 
запроваджено ряд економічних реформ у т.ч. 
на законодавчому рівні внесено зміни в час-
тині податку на нерухоме майно. Отже, слід 
сподіватися, що по закінченні поточного року 
це надасть очікуваний економічний результат. 
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The article outlines approaches to the interpretation of the economic substance of the profitability of the enterprise. 
Defined and outlines characteristics the functions of the profits. Considered  the cartogram  about grouping regions 
of Ukraine by the average amount of income (loss) from farming in retrospect. Defined the factors of ensuring  
growth  profitability of the operation and outlined the impact some of them. Grounded complex scientific approaches 
to ensure the profitability of functioning agricultural producers, each of which describes one or  combination of 
aspects of enterprise profit. Outlined the essence of organizational – economic mechanism to ensure the profitability 
of farmers. Provided justification ways of ensuring profitability of  agricultural enterprises.

Keys words: profitability, effective management, the profit functions, the factors of profitability, the organizational 
and economic mechanism of profitability, cartogram groups for profit. 

Шматковська Т.О., Граб О.Б. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті окреслено підходи щодо трактування економічної сутності прибутковості діяльності підприємства. 
Визначено та окреслено характеристики функцій прибутку. Розглянуто картограму щодо групування регіонів 
України за середньою величиною прибутку (збитку) від виробництва сільськогосподарської продукції в ре-
троспективі. Визначено фактори забезпечення зростання прибутковості функціонування та окреслено вплив 
окремих із них. Обґрунтовано комплекс наукових підходів щодо забезпечення прибутковості функціонування 
сільськогосподарських виробників, кожен із яких характеризує один або сукупність аспектів управління при-
бутком підприємства. Окреслено сутність організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості 
сільськогосподарських виробників. Надано обґрунтування шляхів забезпечення прибутковості сільськогоспо-
дарських підприємств. 

Ключові слова: прибутковість, ефективне управління, функції прибутку, фактори прибутковості, організа-
ційно-економічний механізм прибутковості, картограма групування за прибутком. 

Шматковская Т.A., Граб О.Б. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В статье обозначены подходы к трактовке экономической сущности доходности деятельности предпри-
ятия. Определены и намечены характеристики функций прибыли. Рассмотрено картограмму по группировке 
регионов Украины по средней величине прибыли (убытка) от производства сельскохозяйственной продукции 
в ретроспективе. Обоснован комплекс научных подходов по обеспечению прибыльности функционирования 
сельскохозяйственных производителей, каждый из которых характеризует одно или совокупность аспектов 
управления прибылью предприятия. В статье определена сущность организационно-экономического меха-
низма, который обеспечивает прибыльность сельскохозяйственных производителей. Предоставлено обо-
снование путей обеспечения прибыльности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: доходность, эффективное управление, функции прибыли, факторы прибыльности, 
организационно-экономический механизм доходности, картограммах группировки за прибылью. 

Ensuring profitability – the main purpose of 
functioning of any entity. In market conditions 
further efficiency of enterprise activity is in 
close relationship with the rational forming and 
distribution obtained in prior periods results of 
operation. Vagueness in the business climate, 
changes in the legislative system negatively 
influence on forming profitability of enterprises 
and lead to an   increased risk of inefficiency of 

their functioning. In these terms the important 
tasks of each enterprise are adaptating to the 
unstable market environment and permanent 
changes in market condition. The formed real-
ities require management enterprises sufficient 
possessing theoretical and practical skills about 
ability to realize backlogs provision with profit-
ability functioning and diversification sources of 
forming profit.
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Analysis of recent researches and pub-
lications. Theoretical and practical aspects 
of ensuring of profitability enterprises are 
introduced in the works of scientists such 
as: D. O. Zubkov [4], M. F. Ohijchuk [8], 
S. V. Mochernyj [6], O. V. Khmelevs'kyj [13], 
Yu. S. Tsal-Tsalko [14], L. O. Denysenko [3], 
Yu. O. Kuchekyavenko [3], T. P. Tkachenko [12], 
E. V. Chernodubov [15] and other.

The aim of the article are research the eco-
nomic essence of profitability and development 
and ground the recommendations for the ensur-
ing profitability of agricultural enterprises. 

The main part. The concept of profitability 
authors interpreted in different interpretations, 
but all emphasize that the profitability associated 
with profit. 

Thus, according to M.F. Ohiychuk  profitability 
can be defined as a kind of efficiency that charac-
terizes the impact of economic systems. The main 
feature of these systems is the expensive nature of 
funds (expenditures, costs) the objectives (results), 
and in some cases the most goals (profit) [8].

Professor S.V. Mocherny believes that the 
profitability of the entity to be considered in two 

dimensions: first, the profitability of all enterprises 
in all advanced capital, which is determined by 
the rate of profit, the ratio of annual income to 
the capital advanced; secondly, the profitability of 
manufacturing a single shipment, measured by 
the ratio of profit to cost of goods [6, c. 335].

Chmielewski A.V. determine profitability as the 
current quarter, indicating its ability to implement 
cost-effective activities, provide liquidity, gener-
ate revenue, based on which ensure the stability 
of future growth and innovation and investment 
development [13, c. 50-51].

According to the National Accounting Stan-
dard 1, "General Requirements for Financial 
Statements", profit is the amount by which reve-
nues exceed the related costs [7].

Profit is the simplest and at the same time 
the most difficult category of market relations. Its 
simplicity is manifested in the fact that it is the 
main motive of entrepreneurial activity in gen-
eral, and complexity – in a large number of fac-
tors that directly or indirectly affect its value [9].

We consider it appropriate to disclose the 
nature of profit through the functions, the imple-
mentation of which it provides:
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Fig. 1. Cartogram of grouping regions of Ukraine according  
to the largest profit (loss) on agricultural production, in average for 2005–2009

Source: [2]



770

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

– Distributive function that provides a choice 
of entrepreneurship among alternatives. It per-
forms through the formation of funds of monetary 
tools which provide funding programs that are 
adopted to implement. This allows  to maintain 
an optimal capital structure and minimizes the 
risk of bankruptcy;

– Stimulating function of profit aimed at 
reducing costs of production innovation, which 
increases the 11possibility of expanding produc-
tion and increase in business;

– Indicative (information) business function 
provides information on the one hand, the eval-
uation of its activities, and the fullness of com-
modity markets  on the other hand, thus giving 
economic signal about the need to increase or 
decrease the volume of its production [10].

It should be noted that agriculture is a form of 
business activity with a high degree of risk asso-
ciated with the peculiarities of the process, and in 
particular way with  the uncontrollable changes 
of external factors such as natural climatic con-
ditions. Also significant thing  is the dependence 
of agriculture on seasonality, which makes farm 
activities dependent on the likelihood of unfore-
seen circumstances, which impact the size and 
the volume of the efficiency of their operation.

In particular the distribution of agricultural 
enterprises in regions according to the criteria of 
the profitability of agricultural production on aver-
age for 2005–2009 years  is shown in cartogram 
that provides visualization of presentation (Fig. 1). 

Formed distribution of agricultural enterprises 
in Ukraine in terms of income in the regions is 
evidence that in large parts of Ukraine in this 
period the company had a very low rate of return 

of -37.2 to 93.7 million UAH (8 regions) and close 
to the low – from 93.7 to 224.6 million UAH (10 
regions). Thus, the situation requires the devel-
opment and implementation of a range of practi-
cal effective measures to ensure the proper level 
of profitability of their operation.

It should be noted that the factors affecting 
the profitability of the company in economic the-
ory are divided into internal and external.

Internal factors are  conditions that were 
formed directly within the enterprise and that can 
control and make an impact on their formation 
(Fig. 2).

Thus, the first way to increase farm profitabil-
ity is the growth of prices and reduce of costs. 
However, this cost reduction should not affect 
the quality of products and increasing prices – 
acceptable for consumers. However, the search 
for new markets has a significant impact on the 
profitability of the operation of any entity [5].

An additional factor is business reputation of 
the company, formed according to product qual-
ity, speed of payments to suppliers, the formation 
of a successful pricing policy, etc.

External factors influencing profitability are  
conditions that are not created by the company 
and are difficult to control. These directly include: 
natural conditions; transportation; market infra-
structure; market conditions; prices for invento-
ries; market competition; inflation trends, etc. [11].

Internal control of financial monitoring 
results should cover all activities of the com-
pany, because each business operation affects 
the end result management. Control the cor-
rect calculation of profit (loss), which the com-
pany received during the reporting period and 

the analysis of the causes of 
change will not be enough to 
ensure the full and effective 
control financial results. That 
is why it is important previous 
and current controls carried out 
during all cycles of activities and 
can quickly affect the outcome 
of management, and assess the 
effectiveness of the view previ-
ously taken decisions [17].

Profit maximization is 
achieved by the interaction of 
internal and external factors 
ensuring profitability. The main 
requirement of maximizing profit 
is profitability of each unit [4]. 
Production of each additional 
unit increases the amount on 
the value of marginal costs, and 
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Fig. 2. Internal growth factors to ensure the profitability
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also total revenue increases – on the value of 
marginal revenue. As long as marginal revenue 
is  bigger than marginal cost, revenue gener-
ally increases, its marginal maximization is not 
reached yet and the company can increase pro-
duction. Thus, the profit reaches a maximum at 
this output at which marginal revenue equals 
marginal cost.

We have reasonably justified scientific 
approaches to ensure the profitability of the func-
tioning of agricultural producers (Table 1), each 
of them reflecting or characterizing one or a com-
bination of aspects regarding the management 
of corporate profitability.

We believe that profitability is so complex, 
integrated, multifaceted economic category, 
which is characterized by a high level of depen-
dence of influence of various factors, that sys-
tem of formation and distribution of profit should 
mostly consider all of these approaches, how-

ever, the may attention should be focused 
on comprehensive, systemic and situational 
approaches. 

On our opinion the successful use of organi-
zational economic mechanism gives opportunity 
to create preconditions for profitability function-
ing businesses, including in agriculture.

Thus, whithin the formation of organizational 
and economic mechanism the set of influen-
tial levers are pointed out. However, economic 
instruments include : innovation and investment 
activities , financial and credit mechanism of reg-
ulation, insurance, taxation, pricing, motivational 
mechanism, ways of stimulation to enhance the 
competitiveness of enterprises (Fig. 3). 

The essence of organizational and economic 
mechanism of profit insurance for agricultural 
producers is the development and implementa-
tion by state institutions such conditions for their 
effective functioning, minimal impact is in provid-

Table 1 
Approaches to ensure the profitability of agricultural enterprises

Approach Characteristic

Systemic The profit of an enterprise as a set of interrelated elements that has exit (goal) , 
enter, interrelation with the external environment, feedback.

Complex Economic, organizational, social, psychological, and if necessary other aspects 
of profit enterprises and their relationships are taken into consideration.

Integration
The aim of this research method is based on intensifying relationships: a) 
between items of income; b) between the stages of formation and distribution of 
profit; c) between levels of profit vertically; d) between the subjects of profit enter-
prises across.

Marketing

Provides the orientation of profit management tool on the consumer. Priorities for 
choosing the criteria of marketing: 1) improving the quality of the object in accor-
dance to customer needs; 2) saving the resources of consumers by improving 
the quality; 3) saving resources in the production by a factor of scale, scientific 
and technological progress.

Functional
The management of profit of an enterprise is that the management of profit is 
determined as a set of functions that are needed. After setting functions several 
alternative objects are created for these functions and one of them is elected , 
requiring a minimum total cost per cycle of formation and distribution of profits.

Dynamic
Profit is observed in the dialectical development, considering causal relationships 
of its formation, conducting a retrospective analysis of 5-10 and more past years 
and future analysis.

Reproductive Focuses on permanent renewal of the equity of the enterprise and mainly on 
expanded reproduction of it's resource.

Process
Considers functions of management as interrelated. Process of control is the 
total sum of all functions, the set of continuous interconnected activities aimed 
managing profits of the company.

Quantitative The transition from qualitative to quantitative estimations of profits with the help 
of mathematical, statistical methods, calculations, expert opinions, points system.

Administrative  
Regulation of functions, rights, obligations, standards of quality, cost, duration, 
elements in the regulations (orders, regulations, instructions, standards, guide-
lines, regulations, etc.) in the management of profit.

Situational Focuses on the fact that the suitability of different management methods is deter-
mined by different situation.

Overview is based on sources: [16]
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ing maximum small interference of supervisory 
parties into the activities of business units. 

Conclusions. In our view, the initial stage 
and an integral part of ensuring the profitabil-
ity of enterprises is the definition of the func-
tions of profit, factors of its formation and study 
approaches to the profitability of their operation. 
We believe that the successful implementation of 

the components of the organizational – economic 
mechanism is quite essential condition in ensur-
ing the formation of the profitability of farming. 
We believe that only if the depth and systemic 
nature of the study we defined the components 
of profitability in the formation of each economic 
entity will achieve optimal results its efficiency 
and ensure their stable growth in the future. 
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Overview from sources: [12; 1, p. 75]
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Стаття присвячена актуальним питанням вдосконалення бухгалтерського обліку у бюджетних установах в 
умовах його модернізації та гармонізації з міжнародними стандартами. Проаналізовано основні засади нор-
мативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку у бюджетних установах в Україні. Досліджено осно-
вні елементи бухгалтерського обліку в державному секторі в Україні та Польщі. Окреслено напрями вдоско-
налення системи бухгалтерського обліку державних та муніципальних підприємств, установ та організацій.
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УКРАИНЫ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования бухгалтерского учета в бюджетных учреж-
дениях в условиях его модернизации и гармонизации с международными стандартами. Проанализированы 
основы нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в Украине. 
Исследованы основные элементы бухгалтерского учета в государственном секторе в Украине и Польше. 
Очерчено направления совершенствования системы бухгалтерского учета государственных и муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций.
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PROSPECTS

The article is devoted to the topical issues of improvement of accounting in budgetary institutions in the context of 
its modernization and harmonization with international standards.The basic principles of legal support of accounting 
in budgetary institutions in Ukraine were analyzed. The basic elements of accounting in the public sector in Ukraine 
and Poland were investigated. Directions for improvement of accountancy system of state and municipal enterprises, 
institutions and organizations were outlined.

Keywords: accounting, features, perspectives, budget-funded entities.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Економічні реформи, які відбува-
ються в Україні, вимагають вдосконалення 
положень облікової системи. Бюджетні уста-
нови є не тільки виконавцями державних 
функцій, а й повноправними суб’єктами гос-
подарювання як на макро-, так і на мікроеко-
номічному рівнях, що вимагає врахування їх 
статусу під час вдосконалення облікової полі-
тики. Отже, модернізація обліку у державному 
секторі відбувається значно повільніше, ніж 
у інших. У зв’язку із процесами гармонізації 
системи бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні з міжнародними стандартами та дирек-
тивами ЄС, особливої актуальності набуває 
пошук шляхів удосконалення національних 
підходів щодо бухгалтерського обліку держав-

них та комунальних підприємств, установ та 
організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Кількість бюджетних підприємств, установ 
та організацій в Україні перевищує 100 тисяч. 
Суб’єкти сфер освіти, науки, спорту, медицини, 
культури, комунального господарства, органів 
законодавчої чи виконавчої влади та ін. утри-
муються за рахунок коштів державного або 
місцевого бюджетів. Бухгалтерський облік у 
державному секторі, з урахуванням специфіч-
них умов функціонування його суб’єктів, вико-
нує облікову та контрольну функції. Отже вико-
ристовує специфічну методологію та методики, 
має власну нормативну-правову базу. 

Збільшення кількості досліджень щодо 
питань реформування бухгалтерського обліку 
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на рівні суб’єктів бюджетної сфери конста-
тує посилення інтересу до цієї проблеми. 
Зокрема, дослідженням цього напряму у своїх 
наукових працях приділяють увагу такі про-
відні науковці як Гізатуліна Л., Дорошенко О., 
Канєва Т., Марценяк Н., Натарова О., Пігош В., 
Свірко С., Пеліпадченко Р., Левицька С., Лит-
виненко Л., Сисюк С., Максімова В., Сушко С., 
Фаріон А., Хорунжак Н., Чечуліна О., Ата-
мас П., Джога Р., Рудченко Ю., Ткаченко І. та 
інші.

Провідний науковець Дорошенко О. [3] у 
своїх дослідженнях стверджує, що головні бух-
галтери повинні не лише констатувати резуль-
тати виконання кошторису, а й приймати адек-
ватні управлінські рішення щодо цільового та 
ефективного використання бюджетних коштів 
у відповідності до їхнього функціонального 
призначення [3, с. 45]. 

Так, Марценяк Н. [2, с. 348], Гізатуліна Л. 
та Сушко Н. [1, с. 56], розглядають специ-
фіку реформування системи бухгалтерського 
обліку через призму можливостей суміщення 
національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку у державному секторі з між-
народними стандартами та їх гармонізації зі 
статистикою державних фінансів та системою 
національних рахунків України. Вчені справед-
ливо вважають, що поряд зі стандартизацією 
національної системи обліку з врахуванням 
міжнародних стандартів, якісне кадрове забез-
печення (особливо головними бухгалтерами та 

іншими обліковими працівниками) є важливою 
передумовою ефективного функціонування 
бухгалтерського обліку в держсекторі. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вітчизняна облікова 
система в бюджетній сфері (на рівні держав-
них та комунальних підприємств, установ та 
організацій) не відповідає сучасним світо-
вим вимогам щодо прозорості інформації; в 
достатній мірі не забезпечує обліково-аналі-
тичною підтримкою процеси прийняття рішень 
у системі державного управління та місцевого 
самоврядування; не дозволяє використову-
вати облікову інформацію для оцінювання 
ефективності діяльності суб’єктів бюджетної 
сфери. Значну роль у вирішенні цих питань 
покликана відіграти модернізація бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ та його гар-
монізація зі світовими стандартами.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення і роз-
виток науково-методичних основ та розробка 
практичних рекомендацій щодо вдоскона-
лення бухгалтерського обліку у бюджетних 
установах в умовах його модернізації та гар-
монізації з міжнародними стандартами. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Слід звернути увагу, що значну час-
тину вітчизняного законодавства щодо бухгал-
терського обліку бюджетних установ (табл. 1) 
становлять національні, а не міжнародні стан-
дарти. 

Таблиця 1 
Основні засади нормативно-правового забезпечення  

бухгалтерського обліку у бюджетних установах
№ 
з/п Нормативний акт Зміст

1 Бюджетний кодекс України [4]

Визначає засади бюджетної системи України, 
її структуру, принципи, правові засади функціо-
нування, основи бюджетного процесу і міжбю-
джетних відносин; відповідальність за пору-
шення бюджетного законодавства.

2
Закон України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» 
[5]

Визначає принципи регулювання, організації, 
ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності. Він поширюється на всіх 
юридичних осіб, незалежно від їх організа-
ційно-правових форм і форм власності. 

3
Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Типового 
положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи» [6]

Визначає завдання та функціональні обов’язки 
бухгалтерської служби бюджетної установи.

4
Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі [7]

Визначають методологічні засади формування 
у бухгалтерському обліку та розкриття у фінан-
совій звітності інформації про об’єкт обліку у 
державному секторі.

Джерело: авторська розробка
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Національне законодавство у цій сфері 
регулювання нестабільне, нормативно-пра-
вова база зазнає постійних змін, оскільки в 
процесі її формування одні нормативно-пра-
вові акти приймаються, інші відміняються, або 
їх положення знаходять своє відображення 
в інших нормативно-правових актах шляхом 
дублювання. 

Результати порівняння основних елемен-
тів бухгалтерського обліку в державному 
секторі в Україні та Польщі (табл. 2), конста-
тують – Україна знаходиться на шляху до 
євроінтеграції. Про це свідчить уніфікація 
національних норм бухгалтерського обліку, їх 
гармонізація з міжнародними стандартами. 
Разом з тим в останні роки все ж відбува-
ються певні позитивні зрушення у зазначеній 
сфері. З метою удосконалення законодавчого 
врегулювання за останній період було ухва-
лено цілу низку нормативно-правових актів. 
Зокрема, систему Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі, яка зазнала реформування 
шляхом розробки та впровадження [7]: НП(С)
БОДС 121 «Основні засоби», 122 «Немате-
ріальні активи», 123 «Запаси», 125 «Зміни 
облікових оцінок та виправлення поми-
лок», 127 «Зменшення корисності активів», 
128 «Зобов’язання», 130 «Вплив змін валют-
них курсів», 132 «Виплати працівникам», 
133 «Фінансові інвестиції», 101 «Подання 
фінансової звітності», 102 «Консолідована 
фінансова звітність», 103 «Фінансова звіт-
ність за сегментами», 105 «Фінансова звіт-
ність в умовах гіперінфляції», 124 «Доходи», 
126 «Оренда», 129 «Інвестиційна неру-
хомість», 131 «Будівельні контракти», 
134 «Фінансові інструменти», 135 «Витрати». 

Крім того, розроблено Методичні реко-
мендації з бухгалтерського обліку основних 
засобів, нематеріальних активів, запасів та 
облікової політики суб’єктів державного сек-
тору, а також Порядок бухгалтерського обліку 
окремих активів та зобов'язань бюджетних 
установ [7]. Але попри досить регламентацію 
бухгалтерського обліку бюджетних установ 
національним законодавством, у порівнянні з 
обліком у Польщі, він містить певні упущення 
та протиріччя, що є перепонами на шляху 
євроінтеграції. Отже, говорити про цілісну 
систему бухгалтерського обліку державних та 
муніципальних підприємств, установ та орга-
нізацій наразі передчасно.

Законодавче забезпечення цієї сфери, 
незважаючи на розгалужену систему норма-
тивно-правових актів, потребує подальшого 

вдосконалення шляхом не кількісного, а якіс-
ного розвитку та гармонізації із міжнародними 
стандартами. 

Одним з недоліків вітчизняного бухгал-
терського обліку бюджетних установ, який 
потребує негайної ліквідації, є протиріччя у 
трактуванні термінів. У деяких випадках нор-
мативно-законодавча база не містить тракту-
вання певної категорії, або розглядає її фраг-
ментально.

Використання меморіально-ордерної 
форми бухгалтерського обліку, яка поширена 
у більшості бюджетних установ є трудоміст-
ким. Крім того, вона та не враховує специ-
фічні показники функціонування суб’єктів цієї 
сфери, що вимушує складати величезну кіль-
кість вибірок, розрахунків та форм звітності 
на вимогу органів управління й для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень на рівні 
суб’єктів.

Складна ситуація щодо дефіциту бюджет-
ного фінансування вимагає надання бюджет-
ним установам більшої самостійності в 
розробці облікової політики. Наприклад, у 
питаннях методів обліку й калькулювання спе-
цифічних послуг (юридичних, медичних, освіт-
ніх, культурних, комунальних та ін.).

З іншого боку відображення в бухгал-
терському обліку бюджетних установ, що 
є неприбутковими організаціями, операцій 
від надання платних послуг й здійснення 
комерційної діяльності, які можуть форму-
вати прибуток та підлягають оподаткуванню 
(наприклад, у сферах культури та освіти) не 
регламентовано.

Бюджетні установи паралельно використо-
вують різні методи обліку доходів і видатків: 
касовий та нарахування. Доцільним та акту-
альним, на нашу думку, є впровадження у сис-
тему бухгалтерського обліку суб’єктів держав-
ної та комунальної форм власності методу 
нарахування, який відображає витрати під 
час їх фактичного виникнення, а не сплати 
грошових коштів. Такий підхід надасть змогу 
реально та об’єктивно оцінити динаміку 
витрат окремих суб’єктів господарювання та 
бюджетів різних рівнів.

Іншою проблемою цієї сфери є розподіл 
повноважень щодо ведення бухгалтерського 
обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат 
між суб’єктами. Адже бюджетні установи зна-
ходяться у безпосередньому підпорядковані 
вищих органів, що вимагає врахування їх 
вимог та ускладнює процес організації обліку.

Уваги вимагає методичне забезпечення 
бухгалтерського обліку коштів державних та 



778

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

недержавних цільових фондів, наприклад, 
ендавмент-фондів на рівні державних освітніх 
установ. Система звітності бюджетних уста-
нов, яка включає фінансову, податкову, ста-
тистичну, управлінську та звітність суб’єктів 
перед головними розпорядниками бюджетних 
коштів й органами Державної казначейської 
служби, має нестиковки, суперечності, дублю-
вання інформації.

Суттєвою проблемою, особливо у сіль-
ській місцевості, є запровадження у бюджет-
них установах автоматизації ведення бухгал-
терського обліку та введення електронного 
документообігу, зокрема, подання електро-
нної звітності. Адже, часткова автоматизація 
не дозволяє систематизувати дані обліку та 
відображати їх синхронно в одній базі даних, 
а, отже, і приймати оперативні рішення, 
використовуючи всю сукупність інформації, 
вивчивши всі фактори, що вплинули на певну 
ситуацію [8].

Більшість бюджетних установ відносяться 
до сфери нематеріального виробництва 
(зазвичай, послуг), отже витрати на оплату 
праці є основною статтею їх витрат. Організа-
ція бухгалтерського обліку витрат на оплату 
праці та супутніх нарахувань (утримань) у цій 
сфері вимагає підвищення вимог щодо контр-
олю за дотриманням штатної дисципліни 
й використанням фонду заробітної плати, 
обліку робочого часу працівників та його раці-
онального використання, тощо. Вирішення 
цих питань може бути досягнуто за рахунок, 
застосування бюджетними установами аналі-
тичних рахунків четвертого і п’ятого порядків 
до субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної 
плати», що забезпечить більш точне вра-

хування різних виплат та підвищить рівень 
інформативності обліку заробітної плати в 
бюджетних установах [9]. 

Вдосконалення шляхом уніфікації вимагає 
організація фінансово-бухгалтерських служб 
бюджетних установ й програмне забезпечення 
ведення обліку та складання звітності. Уні-
фіковані підходи, єдині бази даних та інфор-
маційні системи нададуть можливість обміну 
інформацією між суб’єктами державного сек-
тору, Міністерством фінансів та профільними 
міністерствами України, Державним казначей-
ством. Особливої уваги при цьому вимагає 
спеціалізована профільна підготовка та пере-
підготовка кадрів фінансово-бухгалтерських 
служб саме у державному секторі.

Висновки з цього дослідження. У останні 
роки ведеться активна робота щодо врегулю-
вання системи бухгалтерського обліку дер-
жавного сектору, а відповідне законодавство 
наближається до стабілізації. Основною осо-
бливістю одного з найважливіших галузе-
вих бухгалтерських обліків в Україні – обліку 
бюджетних установ є його достатньо жорстка 
регламентація великою кількістю нормативно-
правових актів. Законодавчо-методологічне 
та методичне забезпечення бухгалтерського 
обліку у бюджетній сфері потребує подаль-
шого вдосконалення шляхом не кількісного, а 
якісного розвитку та гармонізації із міжнарод-
ними стандартами. Крім того, вагомі резуль-
тати у реформуванні національних підходів 
бухгалтерського обліку державних та кому-
нальних підприємств, установ та організацій 
може мати безпосередня співпраця з Міжна-
родною Федерацією бухгалтерів та Радою з 
міжнародних стандартів фінансової звітності.
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У статті досліджено проблему практики застосування моніторингу як ланки управлінської діяльності в сис-
темі стратегічного управління. Доведено, що за допомогою ефективного менеджменту можна суттєво знизити 
витрати виробництва і підвищити ефективність функціонування підприємства.

Ключові слова: моніторинг, управління, стратегія, інформація, підприємство.

Беридзе Т.М. МОНИТОРИНГ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье исследована проблема практики применения мониторинга как звена управленческой деятель-

ности в системе стратегического управления предприятием. Доказано, что с помощью эффективного ме-
неджмента можно существенно снизить издержки производства и повысить эффективность функционирова-
ния предприятия.

Ключевые слова: мониторинг, управление, стратегия, информация, предприятие.

Beridze T.M. MONITORING AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT
In the article the problem of the practice of monitoring a level of management activities in strategic management. 

It is proved that with effective management, can significantly reduce production costs and increase the efficiency of 
the company.

Keywords: monitoring, management, strategy, information, company.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний етап розвитку економіки 
України характеризується суперечливими тен-
денціями. У період трансформації вітчизняної 
економіки в більшості гірничо-збагачувальних 
підприємств погіршилися техніко-економічні 
та фінансові показники господарської діяль-
ності, а ключовою проблемою такого стану 
багатьох підприємств України є значні труд-
нощі, пов’язані з управлінням. Стратегія роз-
витку, яка реалізовується підприємствами, не 
відповідає вимогам середовища, що призво-
дить до уповільнення зростання показників 
розвитку окремих підприємств і, як резуль-
тат, – нестабільності економічних показників 
розвитку країни в цілому. Розвиток ринкових 
відносин, формування нової структури влас-
ності, зміна системи управління вимагають 
формування адекватного цим змінам інфор-
маційного забезпечення підприємницької 
діяльності, де головна роль належить узагаль-
нюючим економічним показникам та іншим 
формам наочного представлення економічної 
інформації. 

Як показує досвід провідних підприємств 
світу, навіть не маючи сучасного обладнання, 
тільки за допомогою ефективного менедж-
менту можна суттєво знизити витрати вироб-
ництва і підвищити ефективність функціону-
вання підприємства. Важливим поштовхом 
до цього є використання мотиваційного меха-
нізму залучення працівників підприємств до 
участі в його управлінні, посилення стимулів 
до створення і впровадження раціоналізатор-
ських пропозицій.

Одним з інструментів отримання статистич-
ної інформації, здійснення на її основі аналізу 
та прогнозу щодо важливих сфер діяльності 
суспільства є системи моніторингу, створені з 
використанням нових статистичних та інфор-
маційних технологій, які формують ґрунтовне 
інформаційно-аналітичне забезпечення про-
цесів управління. Основне призначення такої 
системи – інтеграція даних первинного обліку 
в спеціальні показники та інші форми нао-
чного подання інформації для виявлення існу-
ючих і назріваючих проблем та обґрунтування 
управлінських рішень. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широкому спектру досліджень зі створення 
статистичних інформаційних систем при-
свячено численні роботи науковців, зокрема 
таких, як Ю. Валькман, В. Галіцин, М. Пуга-
чова, В. Ситник, В. Степаненко [1–3] та ін. 
Разом із тим зі становленням інформаційного 
суспільства, прогресом у сфері інформацій-
них та комунікаційних технологій і подальшим 
широкомасштабним упровадженням їх у ста-
тистичну практику потребує удосконалення 
методологія статистичних моніторингових 
систем.

Фахівці в галузі фінансово-економічного 
аналізу В. Ковальов, М. Баканов, А. Шеремет, 
А. Усачов, С. Головнін, М. Ковбасюк, Ю. Цал-
Цалко, М. Єфімова, С. Цухло, К. Хитчинг 
[4–6] та ін. називають велике коло завдань, 
які покликані вирішувати інформаційно-аналі-
тичні системи.

Але при всьому різноманітті і доступності 
інформації існують проблеми з її збиранням, 
зберіганням, обробкою. Неповнота інформа-
ції про показники сталого розвитку або її над-
мірність, несвоєчасність надходження інфор-
мації та інші негативні фактори ускладнюють 
комплексну оцінку сталого розвитку промис-
лового підприємства. 

Великий внесок у розвиток підходів до вдо-
сконалення управління діяльністю підпри-
ємства зробили праці як вітчизняних, так і 
закордонних авторів, таких як: І. Балабанов, 
І. Герчикова, Н. Данилочкіна, В. Забродський, 
Т. Клебанова, М. Кизим, О. Шеремет, Т. Скоун, 
К. Беєрман [7–9] та ін. Значний внесок у роз-
виток методології статистичного моніторингу, 
який є складовою методології статистики під-
приємств зробили науковці Т. Гіляровський, 
М. Пястолов, Т. Мизнікова, Н.О. Неживенко, 
Дж. Надлер та ін. Деякі питання стосовно суміж-
них напрямів економічної статистики пред-
ставлені в працях С. Герасименко, А. Головач, 
А. Єріна, В. Захожай, І. Мацуров, В. Михай-
лова, Н. Парфенцева, В. Саріогло, В. Швець 
та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Недостатня розробленість мето-
дичних аспектів моніторингу з позицій ефектив-
ності функціонування промислових підприємств 
зумовила спрямованість цілі і завдання статті.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ринкові відносини викликають 
постійні зміни навколишнього середовища, 
появу нових виробників, зміну попиту і пропо-
зиції, конкуренцію між виробниками продукції, 
коливання цін тощо. Ці фактори впливають 

на стратегію і тактику розвитку підприємства. 
Завдання керівника по забезпеченню ефек-
тивної діяльності в контурі стратегічного роз-
витку полягає в тому, щоб вибрати підхід, який 
найбільшою мірою відповідає умовам і чинни-
кам ефективного функціонування, враховує 
специфічні проблеми, які доводиться вирі-
шувати. Запорукою здійснення ефективного 
управління на підприємстві є забезпечення 
адекватного статистичного моніторингу. Для 
моніторингу економічного стану підприєм-
ства різними авторами, як вітчизняними, так 
і зарубіжними, розроблено велику кількість 
моделей. Але майже всі вони спрямовані на 
виявлення банкрутства підприємства, а не на 
діагностику стану підприємства і виявлення 
поточних проблем, які необхідно негайно вирі-
шувати. Однак недосконалість та суперечність 
моделей не дають змоги провести ефективну 
діагностику та прийняти правильне рішення 
щодо подальшої діяльності та розвитку під-
приємства

Актуальність і практична необхідність нау-
ково-методичних досліджень в напрямі орга-
нізації і методики статистичного моніторингу 
в системі стратегічного управління на укра-
їнських підприємствах визначається такими 
складовими:

– потреба в освоєнні методів внутрішньо-
виробничого обліку і контролю, економічного 
аналізу, адекватних ринковій економіці;

– конкуренція, яка посилюється, вимагає 
все більш швидкої адаптації до ринкового ото-
чення, яке постійно змінюється;

– ускладнення організаційної структури 
(злиття окремих підприємств у групи), що 
вимагає координації взаємозв'язків між ново-
створюваними та вже існуючими підсисте-
мами управління;

– сучасна орієнтація на синтез, інтеграцію 
різноманітних наукових областей і сфер люд-
ської діяльності.

На нашу думку, моніторинг повинен роз-
глядатися як одна з важливіших, відносно 
самостійних ланок в управлінському циклі. 
У рамках моніторингу проводиться виявлення 
й оцінювання дій щодо здійснення заходів по 
управлінню підприємством. При цьому забез-
печується зворотній зв'язок, який надає інфор-
мацію про відповідність фактичних резуль-
татів цілям підприємства. Одночасно варто 
помітити, що форма і зміст вихідних резуль-
татів моніторингу підприємств визначаються з 
урахуванням потреб в інформації його учас-
ників, тобто керівників і фахівців підприємств, 
що беруть участь у моніторингу. Аналіз може 



782

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

бути проведений як на рівні економіки кра-
їни в цілому, так і на галузевому рівні, у тому 
числі в регіональному аспекті. Крім того, він 
може стосуватися фінансового стану конкрет-
ного підприємства-замовника або визначення 
місця підприємства в галузі та ін.

Моніторинг, будучи інструментом дослі-
дження ринку, розуміється як забезпечуване 
тими або іншими способами регулярне фік-
сування стану спостережуваних процесів, 
що відбуваються у сфері інтересів об'єкта 
управління, здатне сформувати інформаційну 
основу для прийняття різних управлінських 
рішень. На нашу думку, головне в моніто-
рингу – не охопити якнайбільше напрямів, а 
чітко й вчасно фіксувати їхній стан по зазда-
легідь певній сукупності ознак.

В умовах української економіки здійснення 
обміну аналітичними експертними оцінками 
економічного стану підприємств може стати 
рішенням проблеми заповнення відсутньої 
інформації. Постійний моніторинг являє 
собою регулярну оцінку діяльності підпри-
ємств і доповнює державну статистику оціноч-
ними показниками.

Моніторинг як функція управління при-
пускає збір інформації, її комплексну оцінку 
та прогноз по відповідній системі показників. 
Необхідність реалізації цієї вимоги диктується 
його орієнтованістю на аналіз, порівняння 
результатів управління. Стандартність інфор-
маційного набору забезпечує також зручність 
його пошуку і фіксації та надає моніторингу 
властивості інформаційного процесу.

Основна перевага наявності системи моні-
торингу на підприємстві полягає в можливості 
одержання інформації, недоступної в рамках 
традиційної статистичної та фінансової звіт-
ності. У цьому зв'язку основна сфера прак-
тичного застосування моніторингу – це управ-
ління, точніше інформаційне обслуговування 
управління в різних галузях діяльності.

Розглядаючи моніторинг як системоутво-
рюючу складову, доцільно визначати моні-
торинг як комплекс заходів, спрямованих на 
певний об’єкт, для оцінки стану та прогнозу-
вання, результатом якого є отримання зворот-
ного зв’язку.

Схематичне відображення взаємовпливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища 
моніторингу та місце його складових відобра-
жено на рис. 1.

З огляду на необхідність підтримки стра-
тегічної орієнтації підприємства, стратегічне 
управління перетворюється на процес безпе-
рервний та динамічний, а отже, одноразовий 
аналіз і діагностика не можуть бути основою 
такого процесу, оскільки надають обмежену 
певним відліком часу інформацію.

Таким чином, процедурну частину моніто-
рингу економічного стану підприємства можна 
відобразити у вигляді ланцюжка: вимірю-
вання – аналіз – опис – моделювання – при-
йняття управлінських рішень.

Інформаційна база для прийняття управ-
лінських рішень заснована на безперервному 
формальному спостереженні (моніторингу) кон-
курентного розвитку бізнесу. Таким чином, ста-
тистичний моніторинг у системі стратегічного 
управління не слід розглядати як більш вузьке чи 
широке поняття, ніж аналіз і контроль. Це безпе-
рервне спостереження за результатами і бізнес-
процесами, націлене на вирішення конкретних 
задач, які стоять перед підприємством, тобто 
на ефективні управлінські рішення. Занадто 
велика кількість спостережень обернеться для 
підприємства необґрунтованими витратами, 
оскільки дані для ухвалення управлінського 
рішення за результатами моніторингу будуть 
надлишковими. Недостатня область спостере-
жень призведе до інформаційного дефіциту і 
неповного обліку всіх чинників у ході генерації 
управлінських рішень. Отже, для проведення 
ефективного моніторингу необхідно оптимізу-
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Рис. 1. Елементи моніторингу та їх взаємодія  
у зовнішньому та внутрішньому середовищі
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вати поле спостереження. Використання інте-
грованих показників дасть змогу визначити еко-
номічний стан підприємства, його конкурентний 
статус, що забезпечить використання дієвих 
управлінських рішень.

Висновки із цього дослідження. Таким 
чином, необхідною умовою щодо потреб 
ефективного управління економічним станом 
підприємства є забезпечення можливості вия-
вити причини, а не лише констатувати наяв-
ність і величину змін економічного стану. При-

чинно-наслідкові зв'язки між статистичними 
показниками мають відповідати таким, що 
об'єктивно існують у процесі функціонування 
підприємства та можуть бути логічно виявлені 
із суті певного процесу. На даний час існує 
необхідність організованого системного спо-
стереження за процесами, змінами, а також їх 
якісна і кількісна оцінка, підготовка рекомен-
дацій та управлінських рішень із метою забез-
печення ефективного управління та впливу на 
економічний стан підприємств.
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В статье проанализированы основные разновидности интеллектуальных средств поддержки принятия 
решений. Рассмотрены экономические задачи, решаемые с их помощью. Проанализированы преимущества 
и недостатки каждого метода. Сделаны выводы о дальнейших путях их развития и применения в экономике.

Ключевые слова: принятие решений, экспертные системы, нечеткая логика, нейронные сети, деревья 
решений, генетические алгоритмы, имитационное моделирование.

Мінц О.Ю. АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗАДАЧАХ

У статті проаналізовано основні різновиди інтелектуальних засобів підтримки прийняття рішень. Розгля-
нуто економічні завдання, які вирішуються за їх допомогою. Проаналізовано переваги та недоліки кожного 
методу. Зроблено висновки про подальші шляхи їх розвитку та застосування в економіці.

Ключові слова: прийняття рішень, експертні системи, нечітка логіка, нейронні мережі, дерева рішень, 
генетичні алгоритми, імітаційне моделювання.

Mints O.Y. INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEMS: ANALYZING OF TOOLS
In intelligent decision support systems development is necessary to answer the question, what tool would be 

most effective. The same problem often can be solved by several methods. Therefore, it is important to analyze the 
advantages and disadvantages of each method, and find out, which of them would be most effective for specified 
task. In this article we are analyzing main areas of artificial intelligence and making conclusion about it applicability.

Keywords: decision-making, expert systems, fuzzy logic, neural networks, decision trees, genetic algorithms, 
simulation.

Постановка проблемы в общем виде. 
Интеллектуальные методы поиска решений 
применяются тогда, когда получить анали-
тическое решение невозможно или очень 
сложно. За 60 лет, прошедших с момента 
возникновения термина «искусственный 
интеллект» (ИИ), в рамках этого направления 
предложено большое количество различных 
методов и инструментов. Большинство из них 
находит применение в системах поддержки 
принятия решений, которые в таком слу-
чае также называются интеллектуальными 
(ИСППР). При этом до сих пор дискуссионным 
остается вопрос применимости тех или иных 
методов ИИ для решения различных классов 
экономических задач.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Сравнительный анализ различ-
ных интеллектуальных средств поддержки 
принятия решений проводится во многих 

работах отечественных и зарубежных авто-
ров, среди которых С. Хайкин [10], Л. Рут-
ковский [1], Ю.Г. Лысенко [15], А.В. Матвий-
чук [9], А.Г. Хмелев [15], С.А. Субботин [16] и 
многие другие. Однако задача комплексного 
сопоставления методов ИИ в их работах не 
ставилась и не решалась. Кроме того, ввиду 
постоянного развития теории и практики 
искусственного интеллекта подобные иссле-
дования быстро устаревают.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Цель статьи – проанали-
зировать основные разновидности интел-
лектуальных средств поддержки принятия 
решений с точки зрения задач, решаемых с 
их помощью в экономической сфере.

Изложение основного материала иссле-
дования. Британский исследователь в обла-
сти искусственного интеллекта Jack Copeland 
выделил два классических подхода к разра-
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ботке интеллектуальных систем – нисходя-
щий и восходящий [2].

Нисходящий, или семиотический, подход 
(Top-Down AI) подразумевает создание систем 
ИИ на основе имитации высокоуровневых 
психических процессов, таких как мышление, 
рассуждение. Результатом применения этого 
подхода являются, например, экспертные 
системы, базы знаний, системы логического 
вывода (включая нечеткую логику).

Восходящий, или биологический, под-
ход (Bottom-Up AI) подразумевает создание 
систем ИИ на основе моделирования базо-
вых биологических и физических процессов. 
Результатами применения этого подхода 
являются такие инструменты ИИ, как нейрон-
ные сети. 

Дальнейшее развитие методов анализа 
данных вынудило расширить данную клас-
сификацию. Различные школы предлагают 
различные её варианты, но в рамках дан-
ного исследования возьмем на себя сме-
лость выделить в качестве самостоятельных 
агентно-эволюционный и имитационный под-
ходы к проектированию интеллектуальных 
систем.

Агентно-эволюционный подход подраз-
умевает использование для решения задачи 
некоторого набора самостоятельных про-
грамм – агентов. Агенты действуют в про-
граммно-создаваемой среде, свойства кото-
рой зависят от условий решаемой задачи. 
Каждый агент наделен некоторыми возможно-
стями по восприятию условий среды и выбору 
вариантов действия исходя из этих условий. 
В рамках данного подхода можно выделить 
генетические алгоритмы и другие неперебор-
ные методы решения NP-полных задач (ими-
тация отжига, метод муравьиных колоний).

Имитационный подход дает возможность 
создавать и исследовать модели систем, для 
которых известны лишь некоторые законо-
мерности поведения (так называемый «чер-
ный ящик»). Преимущества имитационного 
подхода проявляются тогда, когда необхо-
димо получить знания о поведении системы, 
состоящей из множества «черных ящиков», 
что обычными методами сделать невозможно.

Рассмотрим основные интеллектуаль-
ные средства поддержки принятия решений, 
используемые в настоящее время для реше-
ния экономических задач. 

Экспертные системы 
Вплоть до 1990-х годов экспертные 

системы являлись наиболее распространен-
ным и коммерчески успешным методом искус-

ственного интеллекта. Парадигма экспертных 
систем предусматривает программную ими-
тацию действий человека-эксперта. В ряде 
задач экспертная система дает возможность 
достаточно успешно заменить живого специ-
алиста, если его привлечение невозможно. 
К таким случаям относятся:

необходимость круглосуточной работы;
обеспечение поддержки быстрорастущих 

отраслей, где ощущается дефицит специали-
стов;

решение эпизодически возникающих 
задач, где привлечение живого специалиста 
экономически нецелесообразно.

Современная теория экспертных систем, 
формирование которой в целом закончилось 
к 1970-м годам, подразумевает обязательное 
наличие базы знаний, которую составляет 
совокупность известных системе фактов и 
правил логического вывода из них. База зна-
ний может быть как статичной, так и динами-
ческой. В первом случае набор знаний зада-
ется на этапе разработки системы. Во втором 
случае исходный набор знаний может авто-
матически пополняться в процессе работы. 
Это дает возможность создавать экспертные 
системы, обладающие свойством самообуча-
емости.

Включение правил логического вывода в 
состав баз знаний коренным образом отли-
чает их от баз данных, где содержится только 
информация. В частности, система логиче-
ского вывода может, анализируя информа-
цию, получать знания, которые в чистом виде 
отсутствовали в исходных базах. 

Согласно Дж. Джарратано и Г. Райли [3], 
экспертные системы могут использоваться 
для решения таких задач, как: интерпретация 
данных; диагностирование; мониторинг; про-
ектирование; прогнозирование; сводное пла-
нирование; оптимизация; обучение; управле-
ние; ремонт; отладка.

Важнейшим достоинством экспертных 
систем как инструмента поддержки принятия 
решений является использование концепции 
«белого ящика», то есть прозрачность полу-
чаемых выводов.

В классическом виде экспертные системы 
для решения практических задач по ана-
лизу данных и поддержке принятия решений 
настоящее время используются мало, будучи 
вытеснены другими методами. Однако их 
варианты распространены в тех областях, где 
информация и отношения между её элемен-
тами хорошо поддаются формализации. Это, 
например, системы клиентской поддержки, 
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системы медицинской диагностики и кон-
троля, системы поиска информации.

Нечеткая логика
Нечеткая логика как инструмент поддержки 

принятия решений используется в условиях 
неполной информации о рассматриваемом 
объекте, нечеткости или размытости сведе-
ний о нем. Нечеткое описание предметной 
области гораздо ближе к естественному языку 
и образу мыслей человека, чем описание 
в терминах формальной логики. Так, сред-
ствами нечеткой логики могут быть записаны 
и использованы для вывода такие языковые 
отношения, как «возможно», «скорее да, чем 
нет», «иногда» и т. п. Это дает возможность 
эффективно использовать данный инстру-
ментарий для описания предметной области 
и наполнения баз знаний.

Математический аппарат нечеткой логики 
дает возможность не только описывать такие 
элементы, но и производить над ними опера-
ции, эквивалентные таковым в классической 
логике, а также интерпретировать результаты 
с практической точки зрения. Основой нечет-
кой логики является положение о том, что 
степень принадлежности элемента к некото-
рому множеству может принимать значения 
не только 0 или 1, но и другие в интервале 
[0 … 1]. При этом любой объект может одно-
временно принадлежать нескольким множе-
ствам.

Разработка любой системы с использо-
ванием аппарата нечеткой логики включает 
минимум три обязательные процедуры [4]:

1. Фаззификация – определение нечетких 
множеств и правил перевода исходных дан-
ных в нечеткие (включая определение лингви-
стических переменных и функций принадлеж-
ности).

2. Решение задачи в нечетких терминах – 
создание правил обработки полученных дан-
ных.

3. Дефаззификация – определение правил 
перевода результатов решения в четкие вели-
чины, которые могут использоваться в даль-
нейших процедурах. 

Следует отметить, что нечеткую логику 
нельзя рассматривать как самостоятельный 
инструмент решения экономических задач. 
Но, будучи использована в качестве логи-
ческого базиса при построении экспертных 
систем, нейронных сетей и других подоб-
ных систем, нечеткая логика выводит их на 
качественно новый уровень, зачастую суще-
ственно улучшая эффективность работы. 
Этим объясняется устойчивый рост значения 

нечеткой логики в системах поддержки приня-
тия решений, который наблюдается в послед-
нее время.

Методы нечеткой логики эффективны в 
задачах принятия многокритериальных реше-
ний, обработки мнений группы экспертов. Они 
находят применение как в управлении техни-
ческими процессами (в том числе в бытовых 
устройствах), так и в системах управления 
бизнес-процессами самого высокого уровня, 
включая крупнейшие банковские консорци-
умы и промышленные корпорации.

К недостаткам использования нечеткой 
логики следует отнести трудоемкость разра-
ботки нечетких систем и их повышенные тре-
бования к вычислительным ресурсам. Кроме 
того, специалистов в области нечеткой логики 
не так уж много, поэтому обслуживание таких 
систем и их модификация также сопряжены с 
дополнительными затратами. 

Деревья принятия решений
Являются одним из популярных в настоя-

щее время инструментов поддержки приня-
тия решений, представляют собой многоуров-
невую бинарную иерархическую структуру, 
где каждый узел (ветвь) отвечает за выбор 
одного из двух вариантов. Основанием для 
выбора служат значения из набора входных 
данных. Проход по ветвям продолжается 
до тех пор, пока не будет достигнут один из 
вариантов решения – лист (рис. 1). При этом 
дерево может только разветвляться. Схожде-
ние ветвей не допускается.

 

Рис. 1. Структура дерева принятия решений 

В отличие от других алгоритмов входная 
информация в деревьях решений не перера-
батывается, что способствует высокой скоро-
сти работы метода.

Как видно из рис. 1, сущность работы 
дерева принятия решений достаточно проста 
и состоит в многократной проверке условий 
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«если … то». Поэтому отсчет использования 
этого инструмента для решения практических 
задач следует вести не от его изобретения 
(установить дату которого не представляется 
возможным), а от разработки алгоритмов 
автоматического построения дерева.

Первый такой алгоритм – CLS (Concept 
Learning System) был разработан в 1966 г. [5]. 
Однако ряд недостатков (медленная работа и 
требование к дискретности данных) обусло-
вили его малую распространенность. Позднее 
появились более удачные алгоритмы – ID3 
(Iterative Dichotomiser 3), C4.5, C5.0, разрабо-
танные в середине 1990-х годов, а также алго-
ритм CART, который может решать задачи как 
классификации, так и регрессии. Совершен-
ствование алгоритмов построения деревьев 
решений продолжается. Наиболее совершен-
ным в настоящий момент является алгоритм 
CTree (Conditional inference trees), опублико-
ванный в 2006 г. [6]. Вместе с тем сравнитель-
ные тесты показывают лишь незначительное 
преимущество новых алгоритмов над C4.5, 
C5.0 и CART (в пределах 2–5%) [7].

Деревья принятия решений могут исполь-
зоваться в следующих задачах:

описание данных – дает возможность хра-
нить информацию о данных в компактной 
форме дерева вместо обширных табличных 
описаний;

классификация – отнесение объектов к 
одному из заранее известных классов. При 
этом результирующая переменная должна 
быть дискретной;

регрессия – задачи прогнозирования, то 
есть установления зависимости между вход-
ными и выходными переменными моделями. 
Результирующая переменная в этом случае 
имеет непрерывные значения.

Основным достоинством деревьев при-
нятия решений как инструмента анализа 
данных является его наглядность, даю-
щая возможность использовать метод даже 
неподготовленному человеку. Кроме того, 
полученное дерево может быть использовано 
для анализа взаимосвязей в данных и извле-
чения информации о предметной области, то 
есть реализуется концепция «белого ящика». 
Деревья решений могут быть использованы 
для анализа значимости данных и отбора 
входных параметров для нейронных сетей [8].

К недостаткам метода можно отнести 
принципиальную невозможность гаранти-
рованного получения оптимального дерева 
при большом количестве параметров ввиду 
NP-полноты такой задачи. При небольших же 

объемах данных существующие алгоритмы не 
дают возможности полностью избавиться от 
эффекта «переобучения». Также при работе с 
деревьями решений не могут использоваться 
нечеткие описания данных. 

Искусственные нейронные сети
Главной особенностью искусственных ней-

ронных сетей (ИНС) является возможность 
обучения, которое производится путем адап-
тации весовых параметров синаптических 
связей к массиву входных данных. В резуль-
тате ИНС оказываются способны распозна-
вать даже те объекты, которые отсутствовали 
в обучающей выборке. 

Для ИНС реализованы следующие базо-
вые парадигмы машинного обучения [9]:

обучение с учителем – обычно подразуме-
вает решение задач регрессии или классифи-
кации;

обучение без учителя – обычно исполь-
зуется при решении задачи кластеризации 
входного множества;

обучение с подкреплением – занимает про-
межуточное место между предыдущими пара-
дигмами.

Совершенствование алгоритмов обучения 
нейронных сетей продолжается и в настоя-
щее время. Так, в 2007 г. разработаны алго-
ритмы глубинного обучения, рассчитанные 
на работу с большими многослойными ИНС 
при решении сложных задач распознавания 
образов.

В настоящее время ИНС являются наибо-
лее распространенным и наиболее универ-
сальным инструментом интеллектуального 
анализа данных. Известно более 20 их типов, 
которые в совокупности дают возможность 
решить практически любую задачу, вклю-
чая задачи распознавания образов, класси-
фикации, кластеризации, прогнозирования, 
аппроксимации, сжатия данных, ассоциатив-
ной памяти, оптимизации [10].

По сравнению с другими интеллектуаль-
ными методами анализа данных ИНС обла-
дают такими преимуществами:

универсальность – использование при 
решении широкого спектра задач;

работа с информаций любой природы – 
в том числе с графической информацией, 
нечеткими данными;

эффективные средства контроля про-
цесса обучения – по динамике процесса обу-
чения можно делать выводы о его качестве;

распространенность – большой выбор 
инструментальных средств моделирования, 
среди которых есть и бесплатные;
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толерантность к ошибкам – даже при 
просчетах в проектировании нейросетевой 
системы, значительных шумах и ошибках во 
входных данных можно получить положитель-
ный результат;

возможность аппаратной реализации, 
что дает возможность добиться многократ-
ного увеличения быстродействия.

Вместе с тем ИНС как инструмент под-
держки принятия решений имеет и некоторые 
недостатки:

концепция «черного ящика» – анализ 
обобщений, полученных ИНС в процессе обу-
чения невозможен либо крайне затруднен;

высокие требования к производитель-
ности вычислительных систем – при про-
граммной реализации крупных ИНС при-
ходится организовывать распределенные 
вычисления;

высокий уровень эмпирики в применении 
ИНС – для многих параметров нейросете-
вых моделей (количество слоев, количество 
нейронов, объем обучающей выборки) отсут-
ствуют достоверные способы определения. 
Разные пути решения одной задачи могут 
привести к различным результатам [11].

Генетические алгоритмы
Данный метод является представителем 

агентно-эволюционного подхода к созданию 
интеллектуальных систем анализа данных. 
Как и нейронные сети, генетические алго-
ритмы (ГА) основаны на математической 
интерпретации процессов, происходящих в 
живой природе. Базовыми работами в тео-
рии генетических алгоритмов являются труды 
Дж. Холланда об адаптации в естественных и 
искусственных системах, вышедшие в 1973–
1975 гг. [12; 13]. В настоящее время генети-
ческие алгоритмы находят разнообразное 
применение в экономике, хотя по распростра-
ненности и уступают нейронным сетям. При 
этом не следует полагать, что применение 
генетических алгоритмов является альтер-
нативой нейросетевым моделям. Поскольку 
генетические алгоритмы ориентированы на 
задачи поиска оптимумов в многомерных 
пространствах, то есть задачи оптимизации, 
области применения этих инструментов не 
пересекаются. Напротив, использование их 
комбинаций в ряде случаев дает возможность 
улучшить эффективность решения задач.

Особенностью ГА является то, что к функ-
ции, максимум или минимум которой ищется, 
не предъявляется абсолютно никаких требо-
ваний. Она может быть прерывистой, недиф-
ференцируемой или состоять из кусков, опи-

сываемых разными уравнениями. В любом 
случае, алгоритм позволит найти для неё 
оптимальное (или близкое к нему) значение. 
При этом по сравнению с переборными мето-
дами оптимизации скорость поиска решения 
возрастает на четыре порядка [14]. 

Генетические алгоритмы могут быть 
использованы для решения любых задач, 
которые можно свести к задаче оптимизации. 
В экономике к таким задачам можно отнести 
[15]: оптимизацию функций; разнообразные 
задачи на графах; подбор параметров моде-
лей (в т. ч. деревьев решений, ИНС); задачи 
компоновки; составление расписаний; опре-
деление оптимальных игровых стратегий; 
кластеризацию.

Одной из причин сравнительно низкой 
распространенности ГА относительно искус-
ственных нейронных сетей, возможно, явля-
ются более высокие требования к квалифи-
кации разработчика генетических моделей. 
Однако в последние годы на рынке стали 
появляться программные продукты, дающие 
возможность упростить процесс генетиче-
ского моделирования.

Другие методы оптимизации
Кроме генетических алгоритмов, в поиске 

оптимальных решений в многомерных про-
странствах могут использоваться также 
такие агентно-эволюционные методы, как 
алгоритм имитации отжига, метод мура-
вьиных колоний, метод пчелиных колоний, 
метод роя частиц и некоторые другие [16]. 
В основе этих методов лежат биологические, 
или физические, процессы, приспособленные 
к решению задач оптимизации. Основными 
недостатками, ограничивающими примене-
ние этих методов, являются их сравнительно 
узкая направленность, отсутствие доступного 
и качественного программного обеспечения 
для практических применений, необходи-
мость специальных знаний для составления 
моделей.

Имитационное моделирование
Имитационная модель представляет собой 

программную реализацию реальной или гипо-
тетической системы, состоящую из некото-
рого набора связанных друг с другом объектов 
с установленными свойствами. В процессе 
имитационного эксперимента происходит 
изменение характеристик объектов модели 
во времени, взаимно затрагивающее связан-
ные объекты. Это ведет к изменению состоя-
ния всей модели.

Существует несколько разновидностей 
имитационного моделирования:
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Моделирование системной динамики. 
Возникновение этого направления связано 
с именем Дж. Форрестера, который в сере-
дине 1950-х годов разработал его основы [17]. 
Системная динамика предполагает самый 
высокий уровень агрегирования компонентов 
из всех методов имитационного моделирова-
ния. Данный метод основан на моделировании 
движения потоков любой природы в системе. 
Он дает возможность учитывать задержки 
потоков любого порядка, петли обратной 
связи, отражать процессы накопления и пере-
мещения ресурсов, динамически регулиро-
вать интенсивности потоков. Благодаря ряду 
упрощений, принятых в моделях системной 
динамики, они дают возможность простыми 
средствами получить адекватное описание 
процессов в весьма сложных системах.

Модель системной динамики может слу-
жить для анализа и понимания причинно-
следственных связей между любыми её 
компонентами, дает возможность сравнить 
варианты решений по управлению системой. 
Метод является универсальным и применя-
ется для моделирования самых разнообраз-
ных систем, от бизнес-процессов и моделей 
производства до моделей развития эпидемий 
в медицинских исследованиях.

Дискретно-событийное моделирование 
предполагает рассмотрение функционирова-
ния системы во времени и анализ влияния на 
её состояние внешних событий, представля-
емых в виде «заявок». Сферой приложения 
дискретно-событийного моделирования могут 
служить любые системы, связанные с обслу-

живанием потока объектов – системы передачи 
информации, логистические, транспортные, 
производственные системы и многие другие.

Агентное моделирование. Предполагает 
определение поведения единичной простой 
структуры – агента – во взаимодействии с 
другими такими же агентами и окружающей 
средой. Агент может рассматриваться как 
некоторая сущность, которая обладает актив-
ностью, автономным поведением, может при-
нимать решения в соответствии с некоторым 
набором правил, может взаимодействовать 
с окружением и другими агентами, а также 
может эволюционировать [18].

Агентный подход целесообразно приме-
нять в том случае, когда индивидуальное 
поведение объектов имеет большое влияние 
на поведение системы в целом (моделиро-
вание рынков, конкуренции, динамики насе-
ления). Кроме того, агентный подход может 
применяться совместно с другими разновид-
ностями имитационного моделирования [19].

Выводы из этого исследования. Таким 
образом, интеллектуальные методы могут 
быть использованы для решения большин-
ства экономических задач, обеспечивая если 
не лучшее, то, по крайней мере, достаточно 
хорошее решение при существенной эконо-
мии времени на его поиск. При этом повы-
шение эффективности интеллектуальных 
средств поддержки принятия решений в эко-
номических задачах должно идти не только 
по пути совершенствования самих методов, 
но и по пути совершенствования механизмов 
их использования. 
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