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Експонентний розвиток краудфандингу  
як інструмент активізації інноваційної діяльності

Єлісєєва л.в.
кандидат економічних наук, доцент, 

східноєвропейський національний університет імені Лесі українки

у статті досліджено особливості експонентного розвитку краудфандингу від часу його появи до 2017 р. 
конкретизовано причини виникнення, форми, бізнес-моделі краудфандингу. на прикладі однієї з найвідо-
міших краудфандингових платформ Kickstarter проаналізовано вигоди засновників краудфандингової плат-
форми, а також реципієнтів та донорів проектів. доведено, що краудфандинговий сервіс стає альтернативою 
банківському кредитуванню, венчурному фінансування, фінансуванню з боку бізнес-ангелів та є важливим 
інструментом для збереження заощаджень приватного сектору. 

ключові слова: краудфандинг, краудінвестинг, Kickstarter, інноваційна діяльність, стартап, економічне 
зростання.

елисеева Л.в. ЭксПоненЦиаЛьное раЗвитие краудФандинГа как инструМент активиЗаЦии 
инноваЦионной деЯтеЛьности

в статье исследуются особенности экспоненциального развития краудфандинга от времени его появления 
до 2017 г. конкретизированы причины возникновения, формы, бизнес-модели краудфандинга. на примере 
одной из самых известных краудфандингових платформ Kickstarter проанализированы выгоды основателей 
краудфандинговои платформы, а также реципиентов и доноров проектов. доказано, что краудфандинговый 
сервис становится альтернативой банковскому кредитованию, венчурному финансированию, финансирова-
нию бизнес-ангелов и является важным инструментом для сохранения собственных сбережений.

ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, Kickstarter, инновационная деятельность, стартап, эко-
номический рост.

Yelisieieva L.V. EXPONENTIAL DEVELOPMENT OF CROWDFUNDING AS AN INSTRUMENT OF ENHANCING 
INNOVATION

In the article the features of exponential development of crowdfunding since its appearance until 2017 are in-
vestigated. The causes of appearance, forms, business models of crowdfunding are analyzed. For example, we 
explore one of the most famous crowdfunding platforms – Kickstarter, analyze benefits of founders of crowdfunding 
platforms, the recipients and donors of projects. There is proved that crowdfunding service is an alternative to bank 
lending, venture capital, financing of business angels and is an important tool to preserve their savings.

Keywords: crowdfunding, crowdinvestment, Kickstarter, innovation, startup, economic growth.

постановка проблеми. на сучасному 
етапі розвитку глобальної економіки все 
більше уваги акцентують на соціальному 
капіталі як важливому драйвері забезпечення 
інклюзивного економічного зростання. одним 
із його інструментів є краудфандинг як меха-
нізм швидкої акумуляції грошових коштів із 
боку окремих людей – інвесторів із метою реа-
лізації інноваційних проектів. в умовах, коли 
дорожчають банківські кредити, зростають 
вимоги до фінансування стартапів та малих 
підприємств дослідження такого механізму 
залучення коштів є особливо актуальним.

аналіз останніх досліджень. окремі 
аспекти цієї проблеми досліджували ана-

літики світового банку [1], П. діамандіс [2], 
с. котлер та інші. серед українських науков-
ців можемо відзначити праці і. васильчук [1], 
о. Марченка [2], в. огородник [3], Ю. Петру-
шенка [4] та інших. Проте в їхніх роботах 
недостатньо повно розкриті сучасні тенденції 
розвитку краудфандингу та його механізми 
впливу на інноваційну діяльність.

постановка завдання. Ми ставили за 
мету дослідити експонентний розвиток крауд-
фандингу від часу його появи до 2017 р. як 
можливості та механізму активізації іннова-
ційної діяльності.

виклад основного матеріалу. крауд-
фандинг не є новим економічним явищем. 
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Перші краудфандингові платформи з’явилися 
наприкінці ХХ ст., проте особливий інтерес 
до них виник після кризи 2008–2009 рр. При-
чиною стало зменшення обсягу вільного між-
народного капіталу та підвищення критеріїв 
до фінансування стартапів, кредитування 
малого бізнесу тощо. Згідно з даними Google 
Trends поступове зростання інтересу до 
краудфандингу розпочалося з кінця 2010 р.  
у 2013–2016 рр. зафіксовано зростання кіль-
кості запитів користувачів щодо краудфан-
дингу та можливостей його використання. 
Пік інтересу припав на липень 2015 р. най-
більше запитів здійснювали жителі нідер-
ландів, австрії, Швейцарії, сінгапуру, іспанії, 
Бельгії, Франції, Португалії, німеччини, італії, 
Японії, великої Британії. до недавнього часу 
значно менше ним цікавилися в росії, україні, 
Польщі, чеській республіці, румунії тощо [7]. 

історично краудфандинг виник у 1990-х рр. 
і початково передбачав акумулювання коштів 
від членів сім’ї та друзів. Перший успіш-
ний краудфандинг-проект був започатко-
ваний у 1997 р., коли британська рок-група 
зібрала необхідну суму для власного туру 
через пожертвування своїх фанатів. уна-
слідок цього у 2001 р. з’явилася перша спе-
ціалізована краудфандингова платформа – 
ArtistShare [8]. вона й нині спеціалізується на 
залученні шанувальників до творчого процесу 
митців. учасники можуть бути спостерігачами 
або донорами реалізації творчих проектів. із 
часу їх старту у 2003 р. проекти ArtistShare 
отримали значну кількість нагород, зокрема 
10 премій та 29 номінацій на Греммі тощо. 

найшвидшими темпами краудфандинг 
розвивається в сШа та Європі. важливим 
кроком у поширенні краудфандингу в сШа 
стало підписання президентом Б. обамою 
закону «The Jumpstart Our Business Startups» 
(т. зв. «законопроект краудфандингу»). Цей 
закон був спрямований на зменшення регу-
лювання малого бізнесу й узаконив краудін-
вестинг. натомість повноцінна краудфандин-
гова діяльність у Європі розпочалася лише у 
2012 р., коли краудфандингове інвестування 
було апробовано в нідерландах. 

краудфандинг поширений і в інших краї-
нах світу. наразі в канаді зроблено спроби 
інституціоналізувати цей процес. у Мексиці 
проводять консультації з венчурними компані-
ями та бізнес-ангелами щодо краудфандингу. 
у Латинській америці Бразилія лідирує в роз-
витку краудфандингового простору. в азії 
найбільший інтерес до таких платформ про-
являють Гонконг, республіка корея, Бруней та 

Малайзія. Загалом кількість краудфандинго-
вих платформ постійно збільшується. 

таблиця 1
кількість краудфандингових платформ

країна кількість 
платформ країна кількість 

платформ
сШа 344 Бразилія 17

Франція 53 канада 34

італія 15 австра-
лія 12

велико-
британія 87 Південна 

африка 4

іспанія 27 індія 10

нідер-
ланди 34

росій-
ська 

Федера-
ція

4

німеч-
чина 26 китай 1

Джерело: [1, с. 18]

основними суб’єктами краудфандингового 
сервісу є донори (інвестори) та реципієнти. 
їхня співпраця взаємовигідна для обох сто-
рін. реципієнти – люди, які на краудфандин-
говій платформі пропонують певний проект 
та представляють бюджет, тобто зазначають 
кількість грошей, що необхідна для запуску 
стартапу. донори оцінюють такі проекти та 
можуть здійснювати їх інвестування. З одного 
боку, такі сервіси дозволяють здійснити апро-
бацію проектів та оцінити обсяг попиту на 
запропонований продукт. крім того, реципі-
єнти здатні отримати за короткий проміжок 
часу достатньо «дешеві» гроші за допомогою 
яких можна швидко започаткувати власний 
бізнес та вийти на ринок із готовим товаром. 
у такий спосіб краудфандингові платформи 
поступово стали альтернативою банківському 
кредитуванню, венчурному фінансуванню, 
фінансуванню з боку бізнес-ангелів, створю-
ючи сприятливі умови для розвитку малих 
підприємств, започаткування стартапів, роз-
витку креативного потенціалу окремих осіб 
тощо. Це своєю чергою суттєво впливає і 
на фінансовий ринок: висока швидкість та 
дешевизна залучених на краудфандинго-
вих сервісах коштів стимулює інші фінансові 
інститути шукати способи зменшення вар-
тості власних грошових ресурсів та усунути 
інституційні бар’єри, які перешкоджають роз-
ширенню кількості клієнтів. З іншого боку, 
краудфандингове фінансування є вигідним 
і для інвесторів. в умовах високої недовіри 
до діяльності класичних фінансових інститу-
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тів це – зручний та вигідний інструмент для 
збереження своїх заощаджень та отримання 
додаткової вигоди. Згідно з класифікацією 
П. діамандіса залежно від вигоди, яку здат-
ний отримати інвестор краудфандингових 
платформ, доцільно розрізняти чотири види 
краудфандингу: 1) пожертвування; 2) борг; 
3) акції компанії; 4) винагороду або стимул 
[2, с. 144–145].

Пожертвування – класичні благодійні вне-
ски, які дозволяють скористатися інвесторам 
податковими пільгами. до таких платформ 
належать DonorsChoose, GlobalGiving, Causes.

Борг – це вид краудфандингу, який, за сло-
вами П. діамандіса, можна назвати мікро-
кредитуванням або позикою між фізичними 
особами [2, с. 145]. у цьому випадку залучені 
від інших людей кошти мають бути повернені 
разом із відсотками. Прикладами таких плат-
форм є Kiva, LendingClub.

краудфандинг, пов’язаний із використан-
ням акцій компаній, є «наймолодшим» видом 
краудфандингу, який став можливий після 
прийняття відповідного закону Б. обами, 
про який уже згадувалося вище. до плат-
форм такого типу можна віднеси Crowdfunder, 
Startup Crowdfunding nf AngelList (для тих, хто 
вже отримав перші 100 000 дол. капіталу).

винагорода або стимул використовуються 
у краудфандингових платформах найчастіше. 
Прикладами таких платформ є Indiegogo, 
Kickstarter, RocketHub.

аналітики світового банку пропонують роз-
різняти дві моделі краудфандингу – інвесту-
вання та пожертва, а в межах кожної з них 
виокремлювати такі бізнес-моделі:

Як бачимо, більшість бізнес-моделей кра-
удфандингу передбачають винагороду в різ-
них формах: попереднього продажу товару, 
отримання процентів за користування позиче-

ним капіталом, частки прибутку тощо. навіть 
пожертва через благодійну бізнес-модель 
краудфандингу дозволяє одержати податкові 
пільги в багатьох країнах світу. 

у такий спосіб краудфандингові плат-
форми скористалися перевагами натовпу 
щодо прийняття рішень, відбору й реалізації 
інновацій. для цього вони використовують 
мережі, соціальні профілі, віртуальну природу 
веб-комунікацій тощо. наприклад, упродовж 
2009–2013 рр. лідер ринку краудфандингу 
Kickstarter об’єднав майже 4,9 млн користува-
чів (29% із яких інвестували більше ніж один 
проект), допоміг реалізувати майже 50 тис. 
проектів, тоді як станом на початок 2017 р. 
ця платформа об’єднує вже 12 млн людей, 
які успішно профінансували 119 330 проектів 
обсягом 2,9 млрд дол. [9]. 

Потенційні можливості використання таких 
сервісів є значними. тут мобілізуються вільні 
кошти, зосереджується високий рівень люд-
ського капіталу, концентруються креатив-
ність, талановитість та розвивається підпри-
ємницька культура. Це загалом є значним 
потенціалом для забезпечення економічного 
зростання та можливістю обійти бар’єри тра-
диційного фінансового ринку.

За останні кілька років спостерігався дина-
мічний розвиток краудфандингу. Якщо у 2010 р. 
краудфандингові платформи мобілізували 
880 млн дол., то у 2012 р. – 2,7 млрд дол., 
2013 р. – 6,1 млрд дол., 2014 р. –16,2 млрд дол., 
2015 р. – понад 34,4 млрд дол. [10]. краудфан-
динг розвивається експонентно. За оцінками сві-
тового банку прогнозується, що до 2020 р. обо-
рот краудфандингу становитиме 90 млрд дол. 
[1]. Проте, на думку американського економіста 
ч. Барнета, якщо тенденція подвоєння трива-
тиме далі, то 90 млрд дол. краудфандинг здат-
ний мобілізувати вже у 2017 р. [11].

таблиця 2
основні характеристики різних краудфандингових моделей

краудфандин-
гова модель Бізнес-модель ознаки

Пожертвування

Благодійна 
(Donation-based)

Це філантропічна модель, яка не передбачає грошової 
компенсації за надання допомоги.

винагородна 
(Reward-based)

Базується на отриманні певної вигоди, наприклад, попе-
реднього продажу товару чи отримання подарунку.

інвестування

Equity-based краудфандери стають рівноправними співвласниками 
проекту та беруть участь у розподілі прибутку.

Lending-based Це боргова позика, як правило, під фіксовану процентну 
ставку, яка має чіткий графік повернення.

Royalty-based інвестори отримують роялті, які виплачуються за поточне 
користування їх активами. 

Джерело: [1, с. 20]
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у структурі краудфандингу 2015 р. пере-
важало lending-based інвестування. воно 
склало майже 73% усіх залучених коштів 
за допомогою краудфандингу. дещо менше 
вдалося акумулювати через пожертви 
(2,85 мрд дол.), винагороду (2,68 млрд дол.), 
акції (2,56 млрд дол.), а найменше – через 
роялті (405 млн дол.) [10]. Проте, зважаючи 
на те, що equity-based краудфандинг з’явився 
лише з 2013 р., можна стверджувати про 
швидкі темпи розвитку краудінвестингу також. 

найбільш відомими зарубіжними крауд-
фандинговими майданчиками є Kickstarter, 
GoFundMe, Indiegogo, AngelList, Crowdrise, 
Crowdfunder, Fundly, FundRazr, Razoo, CircleUp, 
CauseVox, Quirky, RocketHub, Appbackr, 
StartSomeGood, Peerbackers та InvestedIn.

однією із найбільш відомих краудфандин-
гових платформ є Kickstarter. Ця платформа 
стартувала у квітні 2009 р. в сШа. її засно-
вниками були П. чен (Perry Chen), Я. стріклер 
(Yancey Strickler), ч. адлер (Charles Adler). Зго-
дом вона стала доступною для інших країн: 
із 2012 р. – великобританії, 2013 р. – канаді, 
австралії, новій Зеландії, 2014 р. – данії, ірлан-
дії, норвегії, Швеції, 2015 р. – іспанії тощо. клю-
чова ідея створення такого сайту полягала у 
спрощенні реалізації креативних ідей з усього 
світу [9]. на думку засновника компанії, на цій 
платформі люди пропонують інноваційні про-
дукти, досвід в обмін на фінансову підтримку 
своїх ідей. такі люди створюють міні-економіку 
навколо свого проекту, генеруючи певні цін-

ності для тих інвесторів, які готові підтримати 
проект. Як винагороду Kickstarter отримує 5% 
від загального обсягу залучених коштів, проте, 
на відміну від інших, він не претендує на право 
власності на проекти, які реалізуються за 
його допомогою. 14 лютого 2013 р., Kickstarter 
випустила додаток під назвою Kickstarter ос 
IOS для iPhone. Це спростило користувачам 
доступ до краудфандингової платформи.

в основу діяльності Kickstarter покладе-
ний принцип «усе або нічого». для цього для 
кожного проекту визначають кінцевий термін 
та обсяг необхідного фінансування. Якщо до 
закінчення вказаного терміну потрібна сума 
не буде зібрана, то всі кошти повертаються 
донорам. такий принцип часто критикують 
інші платформи, оскільки це часто спонукає 
розробників самостійно дофінансовувати 
проект до закінчення терміну акумуляції 
коштів на Kickstarter. крім того, всі проекти 
проходять попередній відбір із боку крауд-
фандингового сервісу. найуспішніші проекти 
Kickstarter можна побачити в таблиці 3.

Проте слід розуміти, що краудфандингові 
кошти – стартовий капітал. Люди інвесту-
ють у кінцевий продукт, а не компанію, тому 
часто такі успішні проекти не є тривалими. 
Яскравим прикладом цього може бути історія 
компанії Pebble. Як видно з таблиці 3, три її 
проекти належать до найуспішніших в історії 
функціонування Kickstarter. Ця фірма виникла 
у 2012 р. для запуску проекту була необхідна 
сума обсягом 100 тис. дол., проте засновники 

таблиця 3
найуспішніші проекти Kickstarter

позиція у 
рейтингу назва проекту

Загальна 
сума зібраних 

коштів

кількість 
інвесто-

рів

Дата 
закриття 
проекту

1 Pebble Time – Awesome Smartwatch, 
No Compromises 20,338,986 78,471 27.03.2015

2 Coolest Cooler: 21st Century Cooler 
that's Actually Cooler 13,285,226 62,642 30.08.2014

3 Pebble 2, Time 2 + All-New Pebble Core 12,779,843 66,673 30.06.2016
4 Kingdom Death: Monster 1.5 12,393,139 19,264 07.01.2017

5 Pebble: E-Paper Watch for iPhone and 
Android 10,266,845 68,929 18.05.2012

6 The World's Best Travel Jacket with 15 
Features || BAUBAX 9,192,055 44,949 03.09.2015

7 Exploding Kittens 8,782,571 219,382 20.02.2015

8 OUYA: A New Kind of Video Game 
Console 8,596,474 63,416 09.08.2012

9 The Everyday Backpack, Tote, and Sling 6,565,782 26,359 10.09.2016
10 Fidget Cube: A Vinyl Desk Toy 6,465,690 154,926 2016-10-20

Джерело: https://www.kickstarter.com/discover/advanced?sort=most_funded



7

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

отримали на Kickstarter близько 10 млн дол. 
на думку видання TechCrunch, Pebble ство-
рила ринок смарт-годинників у світі [12]. 
Перші годинники мали e-ink-екран для того, 
щоб користувачі мали можливість прочитати 
повідомлення зі смартфона за допомогою 
годинника. у 2015 р. був представлений новий 
продукт Pebble – Pebble Time. За допомогою 
Kickstarter лише за перші 17 хвилин відкриття 
проекту було акумульовано 500 тис. дол., 
яку планували отримати розробники в кінце-
вому результаті. натомість компанії вдалося 
мобілізувати 20 млн дол. і встановити новий 
рекорд за обсягом акумульованих коштів. 
у першому кварталі 2015 р. частка Pebble 
на ринку смарт-годинників склала близько 
35%, не зважаючи на те, що у 2014 р. на 
ринку з’явилися годинники від Apple. Pebble 
використовувала винагородну модель крауд-
фандингу. у 2013 р. та 2015 р. їх донори на 
краудфандинговій платформі отримали свої 
годинники. у 2015 р. було кілька спроб купити 
компанію: з боку японського виробника годин-
ників Citizen за 740 млн дол., а згодом Intel – 
за 70 млн дол. 7 грудня 2016 р. стало відомо, 
що виробник смарт-годинників Pebble продає 
свій бізнес Fitbit за 30–40 млн дол. закриває 
власне виробництво та припиняє підтримку 
своїх пристроїв. таким чином, можемо ствер-
джувати, що й найуспішніші краудфандингові 
проекти можуть мати не довгу історію існу-
вання, проте їм вдається за короткий про-
міжок часу реалізувати інноваційні ідеї.

у звіті світового банку зазначено, що осно-
вною передумовою розвитку краудфандингу 

є створення відповідного екосередовища з 
високим рівнем довіри [1]. стимулюючими 
факторами можуть стати встановлення стра-
тегічних правил, прийняття ефективних тех-
нологічних рішень, формування нової куль-
тури інвестування. ключовими чинниками, 
які в сучасних умовах дозволили забезпечити 
високий рівень довіри до такого виду інвес-
тування в розвинутих країнах, стали про-
зорість, швидкість трансакцій і їх масштаб, 
прискорення технологічного розвитку тощо. 
Проте такий фінансовий механізм потребує 
розвитку фінансової грамотності населення 
та формування відповідної інфраструктури, 
а саме бізнес-інкубаторів, акселераторів, уні-
верситетів тощо.

висновок. отже, можемо стверджу-
вати, що краудфандинг розвивається екс-
понентно. Щороку збільшується кількість 
інноваційних проектів, які фінансуються за 
допомогою таких платформ. від часу ство-
рення краудфандинг еволюціонував від 
акумуляції добровільних пожертв родичів і 
друзів до боргових зобов’язань та пайового 
інвестування. краудфандинг сприяє розви-
тку соціальних інновацій, малого бізнесу, під-
вищенню рівня зайнятості тощо.

у світі краудфандинг поступово став аль-
тернативою банківському кредитуванню, 
способом швидкої апробації та реалізації 
ризикових інноваційних ідей, осередками 
розвитку нестандартного мислення й швид-
кого старту для малих підприємств, що важ-
ливо врахувати в україні на сучасному етапі 
суспільного розвитку.
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трансформація системи фінансових стимулів у 
контексті коригування індивідуальної діяльністної 

мобільності
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стаття присвячена актуальному питанню визначення пріоритетів трансформації системи фінансових сти-
мулів у контексті коригування індивідуальної діяльністної мобільності. Проаналізовано сучасний стан фінан-
сових стимулів населення в україні, виділено найбільш гострі проблеми в цій сфері, систематизовано нега-
тивні тенденції і наслідки впливу фінансових стимулів на індивідуальну діяльністну мобільність. окреслено 
найбільш перспективні напрями трансформації фінансових стимулів на макро- та мікроекономічному рівнях.

ключові слова: індивідуальна діяльністна мобільність, фінансові стимули, доходи, оплата праці, пільги, 
соціальна нерівність, бідність.

Золотарёва о.в. трансФорМаЦиЯ систеМЫ ФинансовЫХ стиМуЛов в контексте 
корректированиЯ индивидуаЛьной деЯтеЛьностнЫй МоБиЛьности

статья посвящена актуальному вопросу определения приоритетов трансформации системы финансовых 
стимулов в контексте корректировки индивидуальной деятельностной мобильности. Проанализировано со-
временное состояние финансовых стимулов населения в украине, выделены наиболее острые проблемы 
в этой сфере, систематизированы негативные тенденции и последствия влияния финансовых стимулов на 
индивидуальную деятельностный мобильность. определены наиболее перспективные направления транс-
формации финансовых стимулов на макро- и микроэкономическом уровнях.

ключевые слова: индивидуальная деятельностная мобильность, финансовые стимулы, доходы, оплата 
труда, льготы, социальное неравенство, бедность.

Zolotaryova O.V. TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL INCENTIVES IN THE CONTEXT 
OF CORRECTING OF THE INDIVIDUAL LABOR MOBILITY 

The article is devoted to topical issue of the definition of priorities of transformation of the system of financial in-
centives in the context of the adjustment of individual labor mobility. The article analyzed the current state of financial 
incentives in Ukraine, the most pressing problems in this area are highlighted, negative trends and consequences of 
the impact of financial incentives on the individual labor mobility of the activity are systematized. The most promising 
directions of transformation of financial incentives at the macro and microeconomic levels are outlined.

Keywords: individual labor mobility, financial incentives, profits, wages, benefits, social inequality, poverty.

постановка проблеми. в умовах постій-
них перетворень на ринку праці, формування 
модифікованих форм зайнятості виникає 
потреба в появі інноваційних каналів мобіль-
ності, адекватних сучасним реаліям і вимогам, 
усвідомленні необхідності збільшення обсягу 
інвестицій у розвиток людського капіталу, акти-
візації сутнісних сил та подоланні пасивної сві-
домості населенням нашої країни.

тому загострюється необхідність вияв-
лення можливостей стимулювання мобіль-
ності з метою прискорення швидкості реа-
гування та адаптації людей до наявних 
перетворень у суспільстві, зростання рівня 
зайнятості та економічної активності, поси-
лення флексибілізації ринку праці, підтри-
мання у працівників прагнення підвищувати 

освітній і кваліфікаційний рівень, заохочення 
розвитку самозайнятості, формування під-
ґрунтя для позитивної динаміки суспільного 
виробництва. Хаотичний характер індивіду-
альної діяльністної мобільності не сприяє 
ефективному перерозподілу робочої сили між 
галузями економіки й швидкій адаптації пра-
цівників, а еміграція, як один із каналів мобіль-
ності, може призводити до втрати незамінних 
людських ресурсів країною. відповідно до 
цього такі процеси потребують регулювання і 
насамперед державного. набуває важливості 
перегляд пріоритетів щодо раціонального 
використання трудового потенціалу україни, 
соціально-економічної та освітньої політики, 
а також спектр інструментарію фінансового 
механізму і, зокрема фінансових стимулів. 
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аналіз останніх досліджень і публікацій 
науковим підґрунтям дослідження мобіль-
ності можна вважати праці таких відомих нау-
ковців: Б. Барбера, т. веблена, М. вебера, 
Г. Гегеля, дж. кейнса, к. Маркса, д. норта, 
П. сорокіна, Ф. енгельса, які внесли ваго-
мий внесок у розробку передумов та чинни-
ків мобільності й переміни діяльності. сучасні 
дослідники також приділяють увагу такій 
тематиці – в. анурін, о. Балакірєва, Л. Бєля-
єва, т. Богомолова, т. Заславська, в. Мака-
ров, і. Попова, о. ревнівцева, однак пере-
важно в соціологічному контексті. Значний 
внесок у розвиток економічної теорії переміни 
діяльності зробила в. Лебедєва. Проте дослі-
дженню впливу на індивідуальну діяльністну 
мобільність саме фінансових стимулів приді-
ляється мало уваги. одночасно, не зважаючи 
на той факт, що окреслена проблематика зна-
ходиться на межі кількох наук, а її методоло-

гічний апарат потребує включення, зокрема й 
міждисциплінарних підходів, сучасна еконо-
мічна наука не може залишити її поза увагою. 

метою статті є дослідження впливу на інд-
відуально-діяльністну мобільність в україні 
фінансових стимулів, їх спектру та напрямів 
трансформації.

виклад основного матеріалу дослі-
дження необхідно конкретизувати, що інди-
відуальну діяльністну мобільність ми розу-
міємо як інтенційовану трансформацію 
професійних, соціальних і географічних пози-
цій людини, що відбувається внаслідок реа-
гування на регулюючий вплив інституційного 
механізму через активізацію й розвиток сут-
нісних сил особистості та вибір конкретних 
форм і напрямів мобільності [1, с. 106].

найбільш суттєвими факторами, які справля-
ють негативний вплив на індивідуальну трудову 
мобільність, слід уважати соціально-економічні, 

таблиця 1
структура сукупних ресурсів домогосподарств україни, у відсотках

показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141 20151

Грошові доходи 86,4 87,6 89,0 87,9 87,9 89,1 88,9 91,0 90,8 91,2 89,4
- оплата праці 46,0 48,4 50,6 49,4 49,4 47,6 48,9 50,8 50,6 48,8 47,2
- доходи від підприєм-
ницької діяльності та 
самозяйнятості

4,9 4,6 5,2 5,3 5,1 6,1 4,6 4,1 4,1 5,2 5,5

- доходи від продажу 
сільськогосподарської 
продукції

4,6 3,8 3,6 3,3 2,9 3,4 3,1 2,8 2,8 3,2 3,4

- пенсії, стипендії, соці-
альні допомоги, надані 
готівкою

24,0 23,7 23,0 23,1 26,0 25,8 25,5 27,1 27,1 27,0 25,2

- грошова допомога від 
родичів, інших осіб та 
інші грошові доходи

6,9 7,1 6,6 6,8 6,6 6,2 6,8 6,2 6,2 7,0 8,1

вартість спожитої про-
дукції, отриманої з 
особистого підсобного 
господарства та від 
самозаготівель

6,0 5,4 4,8 4,0 4,6 5,0 4,8 3,8 3,9 4,6 5,1

Пільги та субсидії без-
готівкові на оплату 
житлово-комунальних 
послуг, електроенергії, 
палива

0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 1,3

Пільги безготівкові на 
оплату товарів та послуг 
з охорони здоров’я, 
туристичних послуг, путі-
вок на бази відпочинку 
тощо, на оплату послуг 
транспорту, зв’язку

0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

інші надходження 6,5 5,8 5,0 7,1 5,7 4,8 5,2 4,1 4,4 3,4 3,8
1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції,  

АР Крим та м. Севастополя.
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зокрема: незадовільну динаміку й структуру 
доходів населення; стан соціальної стратифі-
кації суспільства; недостатню флексибілізацію 
ринку праці; наявну систему відносин власності; 
деформовану економічну систему країни.

найбільш суттєвим із наведених факторів 
в україні доцільно вважати, на нашу думку, 
фінансові стимули, динаміка впливу яких 
відстежується в структурі сукупних ресурсів 
домогосподарств україни, зокрема – оплати 
від праці, пенсії, стипендії, соціальні допо-
моги, пільги, доходи від підприємнництва, 
динаміку доходів населення (таблиця 1). 

Зазначимо, що загалом падіння рівня дохо-
дів та погіршення їх структури виявляється 
в: зростанні рівня бідності, загостренні рівня 
соціальної нерівності, тінізації доходів, необ-
хідності одночасно опановувати кілька про-
фесій, щоб підвищити рівень доходу, приско-
реній міграції населення з країни, а в окремих 
верств населення відбувається формування 
депресивних маргінальних і патерналістських 
настроїв, що супроводжується переважно 
низхідною мобільністю. остання є відо-
браженням блокування умов до зростання 
продуктивності праці, наявності серйозних 
перепон на шляху до реалізації потенціалу 
людини, розвитку її сутнісних сил. Якщо не 
порушити таку тенденцію, то вона загострить 
подальші негативні зміни в суспільстві й галь-
муватиме економічний розвиток.

аналіз структури ресурсів домогосподарств 
україни за даними державної служби статис-
тики засвідчив, що основним ресурсом дохо-
дів є грошові доходи [2]. їх частка є достатньо 
високою, на кінець 2015 р. – 89,4%. оплата 
праці формує приблизно половину доходів, та 
її частка порівняно з 2005 р. збільшилася на 
кінець періоду на 1,2% і склала 47,2%. Поміт-
ною є тенденція до її скорочення з кінця 2012 р.

частка соціальної допомоги, поточних 
трансфертів як другого за обсягом ресурсу 
домогосподарств за 11 років зросла з 24% 
до 25,2%, причому наявною є тенденція до її 
скорочення з кінця 2012 р. 

Зріс відсоток пільг та субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг – він став на 
кінець 2015 р. найвищим за весь період. 

слід звернути увагу, що низька частка дохо-
дів від підприємництва (на кінець 2015 р. – 
5,5%) свідчить про недостатність новаторства 
у веденні бізнесу, відсутність прагнення у 
населення ризикувати. 

виходячи з аналізу структури ресурсів 
домогосподарств, а фактично фінансових 
стимулів, можна зробити такі висновки: 

– у грошовій формі українці отримують 
майже 90% своїх доходів (у період неста-
більності її частка зростає, але зменшуються 
реальні доходи, скорочується частка соціаль-
ної допомоги і поточних трансфертів); 

– темпи приросту заробітної плати як осно-
вного елементу доходів залежать насампе-
ред від прожиткового мінімуму та не залежать 
від продуктивності праці, яка в україні є вкрай 
низькою та нерівномірною за регіонами, 
видами економічної діяльності. у таблиці 2 
проілюстрована динаміка темпів зростання 
номінальної та реальної заробітної плати [3], 
за якою очевидним є скорочення з 2012 р. 
темпу зростання реальної заробітної плати 
внаслідок загострення інфляційних процесів і 
зростання індексу цін; 

– надзвичайно малими залишаються 
доходи українців від підприємництва чи само-
стійного працевлаштування – за 2005–2015 рр. 
ця частка зросла із 4,9% лише до 5,5%;

– основними чинниками ризику втрати 
доходу домогосподарств в україні є погіршення 
результатів фінансово-економічної діяльності 
в результаті зниження ділової активності, 
погіршення умов ведення бізнесу, неефектив-
ності ринків товарів, праці, капіталів.

таблиця 2
темпи зростання номінальної та реальної 

заробітної плати, у відсотках
Роки номінальна 

заробітна плата
Реальна 

заробітна плата
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2005 136,7 144,9 120,3 131,5
2006 129,2 125,2 118,3 111,7
2007 129,7 131,1 112,5 110,3
2008 133,7 119,5 106,3 97,0
2009 105,5 111,6 90,8 99,1
2010 120,0 120,1 110,2 110,5
2011 117,6 116,2 108,7 111,0
2012 114,9 110,6 114,4 111,1
2013 107,9 107,2 108,2 106,7
2014 106,0 110,4 93,5 86,4
2015 120,5 130,4 79,8 90,1
Дані за 2010–2014 рр. наведено без урахування 

АР Крим та м. Севастополя, за 2015 р.  
також без частини зони проведення  

антитерористичної операції.
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отже, загалом можна констатувати нераці-
ональність системи найважливіших фінансо-
вих стимулів. 

окремо слід відзначити низький рівень 
схильності до заощаджень, що має нега-
тивний вплив на їх інвестиційний потенціал. 
такий вплив можна пояснити рядом причин: 
низьким рівнем розвитку інфраструктури 
фінансового ринку і фінансового посередни-
цтва; недовірою населення до фінансово-кре-
дитної сфери, держави й уряду; соціально-
економічною і політичною нестабільністю; 
низькою фінансовою грамотністю; недостат-
нім державним стимулюванням ощадного та 
інвестиційного векторів у формуванні доходів.

Зазначимо, що, наприклад, у Білорусі 
структура доходів населення дуже схожа з 
українською структурою. а от у німеччині і 
сШа інша модель – близько 30% у структурі 
доходів населення займають доходи від інвес-
тицій (маються на увазі банківські депозити і 
дивіденди по акціях), і ще близько 15–20% 
складають доходи від нерухомого майна. 
в україні ж частка доходів фізичних осіб від 
інвестування складає лише 10%, оскільки 
основне джерело доходів від інвестицій – це 
насамперед відсотки за депозитами. 

слід додати, що вартість робочої сили в 
україні одна з найдешевших у Європі і з кож-
ним роком українці заробляють усе менше. 
на початок 90-х рр. частка оплати праці в 
собівартості продукції становила в серед-
ньому близько 33%, хоча на Заході в цей же 
період цей показник становив 40–45% (зараз 
у високотехнологічних галузях до 60%). на 
кінець 2015 р. частка оплати праці в собі-
вартості продукції в середньому не переви-
щувала 12%. сьогодні одна година роботи 
в країнах Єс коштує в середньому 23 євро 
(244 грн), що в 16 разів більше, ніж заробляє 
українець. 

різниця в оплаті праці 1% найбільш високо-
оплачуваних працівників і решти робочої сили 
зашкалює. Зокрема, у скандинавських країнах 
заробітки цієї відносно невеликої групи гро-
мадян перевищують середні в 5 разів, в євро-
пейських країнах – у 7, у сШа – у 12, а в укра-
їні – у 13 разів. в україні різниця в оплаті праці 
1% найбільш забезпечених працівників і 50% 
найменш забезпечених є фантастично висо-
кою. Якщо у скандинавських країнах середні 
заробітки 1% найбільш високооплачуваних 
працівників перевищують середню заробітну 
плату 50% найменш оплачуваних у 7,1 раза, 
в європейських країнах – відповідно, в 11,7 і у 
сШа – у 24, то в україні – у 43,3 раза [4].

світовий досвід показує, що нашій країні 
необхідно позбавитися наявної диференціації 
в оплаті праці шляхом її підвищення загалом. 
При цьому вищими темпи зростання зарп-
лати мають бути в галузях, де вона є нижчою 
від межі малозабезпеченості. необхідними 
є зміни у структурі доходів і в частці оплати 
праці в ній [5, с. 12] 

наголосимо, що рівень заробітної плати 
не тільки впливає на обсяг доходів домо-
господарств, він є, як справедливо зазначає 
Ю. Звягільський, індикатором ефективності 
програми економічних реформ [6, с. 7].

соціологічні дослідження модуля «соці-
альна нерівність» у межах програми міжна-
родного соціального дослідження за участі 
інституту соціології нан україни підтверджу-
ють надмірний розрив між доходами багатих 
і бідних (25 – 45 разів) в україні та зростання 
соціально-економічної нерівності, що конста-
тували 95% опитаних [7, с. 45]. у теперішній 
час соціальна нерівність в україні є однією з 
найбільших у світі, адже в розвинених країнах 
розрив у доходах понад 10 разів взагалі вва-
жається соціально небезпечним [8].

крім того, особливістю бідності в україні 
є бідність працівників, що є нехарактерним 
для розвинених країн. наслідками бідності 
в україні є низький рівень народжуваності, 
погіршення здоров’я, неможливість отримання 
якісної освіти. крім цього, в україні починає 
формуватися хронічна бідність, коли остання 
стає звичкою, що трансформує психологічне 
сприйняття людиною реальності й формує 
маргінальні настрої. і як результат – на гори-
зонті бідність наступних поколінь через не 
змогу отримати належну професійно-освітню 
підготовку, що призведе та до їх низької конку-
рентоспроможності на ринку праці та гальму-
вання індивідуальної діяльністної мобільності.

у контексті подолання негативних наслід-
ків глобалізації, отримання імпульсу до еконо-
мічного розвитку україни через регулювання 
індивідуальної діяльністної мобільності, необ-
хідними є наступні державні заходи:

 1) поетапне підвищення стандартів оплати 
праці шляхом випереджаючого зростання 
мінімальної заробітної плати (з обґрунтуван-
ням більш високої вартості робочої сили), 
прожиткового мінімуму та реальних доходів 
населення порівняно із зростанням ввП; 

2) перегляд механізму розподілу дохо-
дів населення, забезпечення справедливого 
оптимізаційного оподаткування, пом’якшення 
навантаження на середньодоходні групи, 
сприяння зміцненню середнього класу, запро-
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вадження прогресивної шкали оподаткування 
прибутку підприємств та доходів фізичних осіб 
з урахуванням їх соціального статусу [9, с. 41], 
узгодження загальної державної політики 
доходів та політики щодо регулювання розміру 
й виплат заробітної плати, її диференціація за 
сферами зайнятості та територіями;

3) активне залучення населення до інвес-
тиційного процесу внаслідок зміцнення рівня 
довіри та гарантування їх прав, розвиток 
фінансового інституційного середовища;

 4) створення умов для повернення квалі-
фікованих емігрантів в країну, які б могли зро-
бити свій внесок для зміцнення позитивної 
динаміки ввП, та обмеження можливостей їх 
подальшої міжнародної міграції;

5) розробка національної та регіональних 
моделей вирівнювання й деполяризації умов 
зайнятості різних категорій працівників, видів 
економічної діяльності на основі забезпе-
чення їх необхідною організаційно-фінансо-
вою підтримкою та згоди сторін соціального 
діалогу і громадських структур; 

6) створення інституційного підґрунтя для 
розвитку соціального підприємництва, що 
сформує додаткові умови для працевла-
штування соціально вразливих верств насе-
лення, активізує інвестиції у соціальну сферу, 
наповнить національний ринок новими соці-
альними послугами і товарами за доступ-
ними цінами;

7) активне регулювання ринку праці через 
створення нових робочих місць, забезпечення 
обґрунтованої підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працездатного насе-
лення, налагодження ефективного механізму 
взаємодії ринків праці й освітніх послуг, моди-
фікація змісту освітніх програм, перехід до 
державно-приватних партнерств у фінансу-
ванні проектів, пов'язаних з розвитком інф-
раструктури ринку праці, всебічне стимулю-
вання і розвиток потенціалу самозайнятості і 
підприємництва; 

8) формування нової моделі економічної 
системи, яка ґрунтуватиметься на розвитку 
високотехнологічних, експортоорієнтованих 
сфер виробництва, зростанні частки держав-
ної власності та підвищенні її ролі, стимулю-
вання процесів розробки і впровадження інно-
вацій в усіх сферах економіки з одночасним 
покращенням інвестиційного клімату в країні. 

слід наголосити, що зміна акцентів у 
системі державного фінансового стимулю-
ванння від практики загальної соціальної 
підтримки соціально вразливих верств насе-
лення на активізацію індивідуальної діяль-

ністної мобільності населення, перш за все, 
позитивно вплине на структуру бюджетних 
коштів, оскільки з’явиться можливість більше 
ресурсів спрямовувати не на «проїдання», а 
на розширення інвестиційного потенціалу. 
крім цього, намітиться тенденція до зміни 
«споживацького» менталітету, який зали-
шився з радянських часів і гальмує економіч-
ний розвиток.

окремо слід відзначити потенціал впливу 
фінансових стимулів на індивідуальну діяль-
ністну мобільність на мікроекономічному 
рівні в межах соціальної відповідальності 
бізнесу, які використовуються ще далеко на 
всіх підприємствах, а саме: фінансування 
професійного розвитку, навчання та перепід-
готовка персоналу; корпоративні програми з 
профілактики професійних захворювань та 
загального зміцнення здоров’я працівників; 
стабільна і справедлива заробітна плата, 
наявність додаткових заохочувальних виплат 
та зрозумілої мотиваційної системи; ство-
рення умов відпочинку і дозвілля; надання 
додаткового медичного і соціального страху-
вання працівникам; залучення працівників до 
участі в капіталі підприємств. 

Перевагами застосування фінансових 
стимулів корпоративної соціальної відпо-
відальності щодо індивідуальної трудової 
мобільності для керівництва підприємств 
виступають: розвиток персоналу, який дозво-
ляє уникнути плинності кадрів і залучати кра-
щих фахівців на ринку, що бажають отримати 
перспективну роботу; ріст продуктивності 
праці в компанії, поліпшення її іміджу, стабіль-
ність і стійкість її розвитку в довгостроковій 
перспективі; можливість залучення інвести-
ційного капіталу для соціально-відповідаль-
них компаній вище, ніж для інших компаній; 
підтримання соціальної стабільності в сус-
пільстві загалом.

висновки. 1. в україні має місце неефек-
тивна система фінансових стимулів, що 
негативно впливає на індивідуальну трудову 
мобільність. особливо гостро постає проблема 
нераціональної структура доходів, низької вар-
тості робочої сили, соціальної нерівності, неза-
довільний стан бюджетної системи й загальна 
деградація економіки країни.

2. Подолання виділених проблем на основі 
окреслених державних заходів є найголо-
внішими пріоритетами для сучасної україни, 
від досягнення яких значною мірою залежить 
успішність її подальшого економічного розвитку.

3. найбільш термінових змін потребує полі-
тика у сфері регулювання доходів населення 
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з пріоритетом не на підтримці соціально враз-
ливих верств, а на стимулюванні діяльності 
працездатних громадян.

4. надалі в дослідженнях особливу увагу 
доцільно приділити характеристиці осно-

вних форм і напрямів індивідуальної діяль-
ністної мобільності, оцінці її рівня, вивченню 
характеру впливу на неї ринкового механізму, 
громадянських організацій, роботодавців та 
самої людини.
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методичні підходи до класифікації податків  
на нерухоме майно

матвійчук н.м.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування 
східноєвропейського національного університету імені Лесі українки

у статті структуровано майнові податки та податки на нерухоме майно у вітчизняній та зарубіжних подат-
кових системах. уточнено поняття «нерухомість» та «нерухоме майно» в контексті оподаткування. розмеж-
овано економічні поняття «майнові податки», «податки на нерухоме майно», «податок на багатство».

ключові слова: майнові податки, податок на нерухоме майно, податки на володіння нерухомістю, податки 
на дохід від нерухомого майна, податок на багатство.

Матвийчук н.М. Методические ПодХодЫ к кЛассиФикаЦии наЛоГов на недвижиМое 
иМуЩество

в статье структурированы имущественные налоги и налоги на недвижимое имущество в отечественной и 
зарубежных налоговых системах. уточнены понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» в контек-
сте налогообложения. разделены экономические понятия «имущественные налоги», «налоги на недвижимое 
имущество», «налог на богатство».

ключевые слова: имущественные налоги, налог на недвижимое имущество, налоги на владение недви-
жимостью, налоги на доход от недвижимого имущества, налог на богатство.

Matviychuk N.M. METHODICAL APPROACHES TO CLASSIFICATION OF REAL ESTATE TAXES
Property taxes and real estate taxes in domestic and foreign tax systems are structured in the article. The con-

cept of «real estate» and «real estate property» are clarified for the purposes of taxation. Economic concept of 
«property tax», «real estate taxes», «wealth tax» are differentiated.

Keywords: property taxes, real estate tax, taxes on the ownership of real estate, taxes on income from real 
property, wealth tax.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Поступальний розвиток ринкових 
відносин в україні є складним процесом, 
спрямованим на соціально-економічне зрос-
тання та підвищення рівня життя населення. 
Цей процес пов’язаний із реформуванням 
податкової системи, важливим складником 
якої є податки на нерухоме майно. сьогодні в 
нашій державі оподаткування нерухомості не 
відіграє значної фіскальної та соціальної ролі 
порівняно із зарубіжними країнами.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблематику оподаткування неру-
хомого майна досліджували у своїх працях 
такі вітчизняні науковці: о. Багрій, о. Буряк, 
о. Гриценко, і. криницький, а. крисоватий, 
с. Лекарь, і. Луніна, а. соколовська, в. сутор-
міна, в. чекіна, Л. чубук. Ці вчені обґрунто-
вують сутність майнового оподаткування як 
невід’ємного складника податкових систем 
різних типів, аналізують особливості справ-
ляння окремих податків на нерухоме майно, 
становлення майнового оподаткування в 
україні тощо.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак попри високий 
науковий рівень досліджень вищезазначених 
авторів методичні і теоретичні питання справ-
ляння різного роду податків та зборів із нерухо-
мого майна недостатньо розроблені, тому вима-
гають доопрацювання й уточнення. оскільки 
сьогодні система оподаткування нерухомого 
майна лише формується, необхідно розробити 
єдиний підхід до класифікації майнових подат-
ків та податків на нерухоме майно.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагаль-
нення основних підходів до класифікації май-
нових податків та податків на нерухоме майно. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. велика різноманітність видів майна 
зумовлює значну кількість податків, які справ-
ляються з нього. Ми виокремили основні групи 
майнових податків і відобразили їх на рис. 1. 
Податки на майно (на власність) залежно 
від ступеня стаціонарності об’єктів оподат-
кування поділяються на два основні види: 
на рухоме (транспортні засоби) і нерухоме 



16

Мукачівський державний університет

майно (будівлі, споруди, земля). найбільш 
вагомими серед майнових податків є податки 
на нерухоме майно. 

визначимо сутність поняття «нерухоме 
майно» і виокремимо податки, які сплачу-
ються з нерухомого майна в україні та зару-
біжних країнах.

в. Григор’єв визначає об’єкт нерухомості 
як будь-який товар, який жорстко прив’язаний 
до земельної ділянки, і його перенос немож-
ливий без руйнування і втрати споживчої 
вартості об’єкта [1]. у і. Балабанова об’єкт 
нерухомості – це ділянка території з прина-
лежними їй природними ресурсами (ґрунтом, 
водою та іншими мінеральними і рослинними 
ресурсами), а також будівлі та споруди [2]. 

Згідно із цивільними кодексами німеччини, 
італії, Японії, Швейцарії, до нерухомості нале-
жать земельні ділянки, речі, міцно пов’язані з 
ґрунтом, споруди, продукти землі, поки вони 
зв’язані з ґрунтом, внесене в землю насіння, 
рослини і насадження. Під поняттям «нерухо-
мість» розглядаються також майнові права на 
землю – сервітути, узуфрукт, іпотека.

у ст. 181 Цивільного кодексу україни та 
Закону україни «Про іпотеку», до нерухомості 
(нерухомого майна) належать земельні ділянки 
та об’єкти, розташовані на них і невід’ємно 
пов’язані з ними, переміщення яких є немож-
ливим без їх знецінення та зміни призначення.

у національному стандарті № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав» неру-

хомість визначається як земельна ділянка без 
поліпшень або земельна ділянка з поліпшен-
нями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, 
споруди, їх частини, а також інше майно, що, 
згідно із законодавством, належить до неру-
хомого майна. разом із тим законодавство 
багатьох країн відносить до нерухомості деяке 
рухоме майно внаслідок його особливої цін-
ності та значення і поширює на рухоме майно 
правовий режим нерухомого. Цивільними 
кодексами україни, російської Федерації та 
нідерландів до нерухомого майна віднесено 
також повітряні й морські судна, судна вну-
трішнього плавання, космічні об’єкти, інші речі, 
права на які підлягають державній реєстрації. 

отже, всі визначення, наведені в економіч-
ній літературі та нормативно-правових актах, 
трактують нерухоме майно (нерухомість) як 
земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані 
на земельних ділянках і невід’ємно пов’язані з 
ними, переміщення яких неможливе без утрати 
їх якісних або функціональних характеристик 
(властивостей) та їх знецінення.

Загалом ми погоджуємося з таким кла-
сичним трактуванням нерухомості. однак 
однією з важливих ознак нерухомості як 
об’єкта оподаткування є її приналежність 
платнику податку на основі права власності. 
саме правовий зв’язок між платником подат-
ків і майном, установлений через процедуру 
державної реєстрації цього майна, перетво-
рює об’єкт нерухомості в нерухоме майно і 

Рис. 1. види майнових податків
Джерело: складено автором 
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спричиняє обов’язок суб’єкта щодо сплати 
податку. виходячи із цього, природні ресурси, 
що знаходяться в нерозривному зв’язку із 
земельною ділянкою (корисні копалини, водні 
об’єкти, лісові насадження), не можуть бути 
об’єктами податків на нерухоме майно, хоча 
і належать до нерухомості, адже, відповідно 
до ст. 4 Закону україни «Про надра», надра є 
виняковою власністю народу україни і нада-
ються тільки в користування, а не у власність, 
тому із цих ресурсів справляються рентні та 
ресурсні платежі. 

отже, нерухомість становить фізичний 
об’єкт із відповідними фізичними та економіч-
ними ознаками, а нерухоме майно – нерухо-
мість як об’єкт власності разом із майновими 
правами та обов’язками [3]. саме нерухоме 
майно у вигляді землі та/або поліпшень на ній 
(будівлі, споруди тощо), що належать фізич-
ним або юридичним особам на правах влас-
ності, є об’єктом податку на нерухоме майно. 
на нашу думку, у контексті оподаткування 
вживання поняття «податок на нерухоме 
майно» більш виправдане, але в економіч-
ній літературі також широко використовують 
поняття «податок на нерухомість». 

в україні земельні ділянки і нерухомі 
об’єкти, що розміщені на цій земельній 
ділянці, виступають окремими об’єктами опо-
даткування. Подібна практика характерна 
для деяких країн із перехідною економікою 
(азербайджану, Грузії, російської Федерації, 
узбекистану), де податки на нерухомість існу-
ють у вигляді податків на майно підприємств, 
податків на майно фізичних осіб і плати за 
землю [4, с. 100]. 

у зарубіжній практиці більш поширене 
оподаткування єдиного земельно-майнового 
комплексу, що включає землю і все, що нероз-
ривно з нею пов’язане природно-фізичним 
шляхом чи господарсько-виробничими діями 
людини [5, с. 136]. у цьому разі говоримо про 
комплексний податок на нерухомість. Засто-
совується такий податок в австрії, Греції, 
данії, канаді, Латвії, нідерландах, норвегії, 
Польщі, словенії, сШа, Фінляндії, чехії, Шве-
ції та багатьох інших країнах і сплачується 
фізичними та юридичними особами. 

досліджуючи податки на нерухомість, 
потрібно враховувати ту особливість, що 
нерухомість може використовуватися як 
об’єкт власності та для отримання доходу в 
результаті операцій із нею (успадкування, 
дарування, продаж). у першому випадку 
дохід від нерухомого майна є непрямим, у 
другому – прямим. 

до складу податків, якими оподаткову-
ється нерухомість як об’єкт володіння, у сві-
товій практиці належать податки на землю, 
будівлі, споруди, а також податки на цілісні 
земельно-майнові комплекси. у багатьох 
країнах податки на операції з нерухомістю 
(спадщину, дарування, продаж) належать, як 
і в україні, до прибуткового оподаткування. 
Лише в окремих країнах є спеціальні податки, 
які утримують саме під час здійснення такого 
роду операцій.

варто зауважити, що через неточний пере-
клад іноземної літератури про податки на 
російську та українську мови часто виника-
ють проблеми, що сприяють непередбаченій 
заміні термінів [6, с. 46]. нерідко ототожню-
ють майнові податки і податки на нерухомість, 
податки на нерухомість і податки на багат-
ство, тому доцільним є чітке розмежування 
цих понять. 

Згідно з класифікацією МвФ та оеср, до 
податків на власність належать податки, що 
сплачуються регулярно (зазвичай щорічно) 
[7, с. 3]. до них належать:

– податки на чисті активи (на вартість рухо-
мого і нерухомого майна за вирахуванням 
зобов’язань по цьому майну);

– податки на нерухоме майно – до цієї групи 
належать ті податки, що утримуються з умов-
ного орендного доходу, вартості, капіталізо-
ваного доходу або інших характеристик влас-
ності: розміру, місцезнаходження [8, с. 56].

інша група містить нерегулярні податки, 
тобто податки на передачу власності за життя 
власника або після його смерті. Ці податки не 
пов’язані з веденням господарських операцій 
(податки на спадщину та дарування).

Передача майна, здійснена внаслідок про-
ведення ділових операцій, оподатковується 
окремим податком – податком на купівлю-
продаж нерухомості.

отже, класифікації оеср та МвФ податки 
на успадкування, дарування і передачу майна 
не включають до податків на нерухоме майно. 
такої ж думки дотримується російський науко-
вець д. чернік, який розрізняє оподаткування 
доходів (капіталу) й оподаткування володіння 
(користування) майном. Майнові податки він 
класифікує так: податки на володіння майном і 
податки на спадкоємство та дарування майна. 
Податки на доходи від майна д. чернік вклю-
чає до прибуткового оподаткування [9, с. 221].

часто в економічній літературі поняття 
«податок на багатство» (податок на чисті 
активи або на чисту вартість майна (багат-
ства)) і «податок на нерухомість» ототож-
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нюються у зв’язку з некоректним перекла-
дом. наприклад, Л. Ликова поділяє майнові 
податки на дві групи: податки на багатство 
і податки на перехід (переведення влас-
ності). Податки на багатство автор визначає 
як періодичні податки, поділяючи їх залежно 
від об’єкта оподаткування і характеру оцінки 
вартості оподатковуваного майна. у пер-
шій підгрупі оподатковувана база визначена 
виходячи з «валової» вартості майна (неру-
хомості, землі, капіталу), у другій – виходячи 
з «чистої» вартості, тобто за вирахуванням 
зобов’язань (боргів), пов’язаних з оподатко-
вуваним рухомим і нерухомим майном і акти-
вами [10, с. 30].

таке трактування податку на багатство, на 
нашу думку, не зовсім правильне, тому що 
перша підгрупа включає податки на нерухо-
мість, які не завжди є податками на багатство, 
оскільки вони можуть утримуватися, як свід-
чить досвід зарубіжних країн, не лише з осіб 
із вищим рівнем достатку. отже, податки на 
багатство поряд із податками на нерухомість 
необхідно вважати різновидами періодичних 
майнових податків. 

основною відмінністю цих податків є 
база оподаткування. Податком на нерухоме 
майно оподатковуються окремі види неру-
хомого майна (земля, будівлі, споруди) або 
земля разом із поліпшеннями на ній (будів-
лями і спорудами). Податок нараховується 
на ринкову вартість нерухомості або на його 
площу, тобто на «валову вартість майна». 
Податок на багатство нараховується на 
чисту вартість (за вирахуванням зобов’язань 
(боргів), пов’язаних із оподатковуваним май-
ном і активами) як рухомого (предмети анти-
кваріату, вироби мистецтва тощо), так і неру-
хомого майна.

необхідно зазначити, що податок на багат-
ство на відміну від податку на нерухомість 
застосовується в кількох країнах (Швейцарії, 
норвегії, Бельгії). Це пов’язано з декларацій-
ним способом сплати податку, що створює 
умови для ухилення від нього. Можливості 
перевірки правильності нарахування податку 
обмежені через високу трудомісткість, труд-
нощі з отриманням інформації з банківської 
сфери, проблеми ринкових оцінок різних видів 
майна і т. ін. [11, с. 132]. окрім того, багаті вер-
стви населення, як і їх активи, є мобільними, і 
в разі підвищення податку на багатство майно 
багатих верств може бути виведено в країни 
з більш сприятливим податковим режимом. 
нині запровадження податку на багатство в 
україні недоцільне саме через ці фактори. 

М. тютюрюков поділяє податки на власність 
і капітал на такі види: податок на особистий 
стан, податок на приріст капіталу, податок на 
спадок і дарування. Під податком на особис-
тий стан автор розуміє податки на чисті активи, 
які справляються лише з фізичних осіб: «опо-
датковується майно фізичних осіб за вираху-
ванням зобов’язань, що виникають у зв’язку з 
володінням цим майном» [12, с. 31]. його кла-
сифікація не зовсім точна, оскільки автор, як і 
Л. Ликова, ототожнює податок на чисті активи 
з податком на нерухомість. і. Благун, о. Буряк, 
с. Музиченко також відносять податок на осо-
бистий стан, на приріст капіталу, спадщину і 
дарування до податків на власність і капітал. 
але на відміну від М. тютюрюкова вони дода-
ють до майнових податків податки на конкретні 
види майна (поземельний, із будівель) [13, с. 8; 
14, с. 233], тому класифікація вказаних науков-
ців більш повна.

точнішу класифікацію податків на власність 
пропонує с. Лекарь, виділяючи в їх складі 
податки на нерухомість, податки на чисті 
активи, спадщину і подарунки, фінансові та 
майнові трансакції [15, с. 91]. однак у цій кла-
сифікації відсутні податки на рухоме майно.

отже, на основі аналізу міжнародних кла-
сифікацій та публікацій науковців можна зро-
бити висновки, що майновими називаються 
податки, які справляються з «чистої» чи 
«валової» вартості рухомого та нерухомого 
майна як об’єктів володіння, а також у разі 
передачі права власності на майно (податки 
на спадщину, дарування, купівлю-продаж). до 
майнових податків належать: 1) періодичні 
податки (податок на чисті активи, податки 
на нерухомість, податки на рухоме майно); 
2) неперіодичні податки або податки на пере-
дачу власності (податки на спадщину та дару-
вання, податок на купівлю-продаж нерухо-
мості, податок на приріст капіталу). 

на нашу думку, податки на нерухомість 
у системі майнових податків доцільно роз-
глядати не тільки як періодичні податки, а 
також у складі податків на спадщину і дару-
вання та податку на купівлю-продаж, урахо-
вуючи специфіку оподаткування нерухомості 
в складі інших об’єктів оподаткування під час 
сплати зазначених податків. так, с. Митяй та 
Л. чубук поділяють податки на нерухомість на 
такі групи: 

1) податки на нерухому власність фізичних 
та юридичних осіб; 

2) податки на операції з нерухомістю; 
3) ресурсні податки (на землю, воду, надра, 

лісовий податок) [16, с. 112; 4, с. 100]. 
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Ми погоджуємося з авторами щодо пер-
ших двох груп, які формують систему оподат-
кування нерухомого майна, однак уважаємо, 
що віднесення ресурсних платежів до подат-
ків на нерухоме майно необґрунтоване, адже 
об’єкти оподаткування такими податками 
належать до об’єктів нерухомості виходячи з 
нерозривного зв’язку із земельною ділянкою, 
але не належать платникам податків на під-
ставі права власності. 

до податків, які утримуються під час пере-
дачі прав власності на нерухомість, належать 
податки на купівлю-продаж нерухомості, на її 
успадкування та дарування, податок на «зба-
гачення» (приріст вартості, отриманий під 
час купівлі-продажу нерухомості). Податки на 
операції з нерухомістю на відміну від щоріч-

них податків сплачуються здебільшого у цен-
тральний або федеральний бюджети. 

отже, на основі узагальнення теоретич-
них положень, що стосуються класифікацій 
податків на нерухоме майно, всі податки, 
якими оподатковується нерухомість, доцільно 
поділити на дві групи: податки на володіння 
нерухомістю (щорічні податки) і податки на 
операції з нерухомістю (на передачу майна у 
спадщину та дарування, на купівлю-продаж 
(рис. 2)). 

узагальнення зарубіжного податкового 
законодавства засвідчує, що щорічні податки 
на нерухомість, своєю чергою, можуть утри-
муватися у вигляді податку на нерухомість 
або податку на майно (у частині нерухомого 
майна), податку на землю, податку на будівлі 

Рис. 2. система податків на нерухоме майно 
Джерело: складено автором
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і споруди (албанія, румунія, угорщина, Фран-
ція), податку на міську нерухомість (Польща), 
податку на виробничі і торговельно-побутові 
площі (киргизстан).

За функціональними ознаками податки на 
нерухоме майно класифіковані так:

1) залежно від платників податків: податки 
з фізичних осіб, податки з юридичних осіб, 
податки, що передбачають змішаного платника;

2) залежно від моменту оподаткування: 
на володіння (користування), або періодичні 
податки; неперіодичні податки або податки, 
пов’язані з певним моментом чи дією (на 
дохід від нерухомості);

3) залежно від напряму стягнення: місцеві 
(податки на володіння нерухомістю), загаль-
нодержавні (на перехід права власності);

4) залежно від об’єкта оподаткування: 
податки на будівлі, споруди, на житло, на 
землю, на землю з поліпшеннями.

Переважно увага приділяється періодичним 
податкам на нерухоме майно. Податки на воло-
діння нерухомістю – щорічні податки, що мають 
на меті оподаткування лише самого факту 

користування нерухомістю, а не доходів від неї. 
Податки на операції з нерухомістю порівняно з 
періодичними податками відіграють незначну 
роль у фіскальному плані, оскільки суму та час 
отримання таких податкових надходжень важко 
спрогнозувати. основне призначення податків 
на перехід права власності є підрив стимулів до 
спекулятивного обороту нерухомості.

в україні до податків на нерухоме майно, 
згідно із законодавством, належать податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, плата за землю та податки на опера-
ції з нерухомістю (рис. 3). 

у багатьох промислово розвинених кра-
їнах земельний податок належить до подат-
ків на власність. натомість в україні він аж 
до 2015 р. належав до ресурсних платежів. 
однак земельні ділянки мають значні відмін-
ності порівняно з іншими природними ресур-
сами, адже вони можуть бути надані у при-
ватну власність, а не лише у користування. 
із цього випливає, що земельний податок 
потрібно відносити до податків на власність, 
а не до ресурсних платежів (як податків на 

Рис. 3. податки на нерухоме майно в україні
Джерело: складено автором
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користування) [17, с. 31], що й було зро-
блено Законом україни від 28 грудня 2014 р. 
№ 71-VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу україни та деяких законодавчих актів 
україни щодо податкової реформи», згідно з 
яким плату за землю віднесено до місцевих 
податків і зборів, а саме до податку на майно. 

висновки з цього дослідження. вважа-
ємо, що побудова і використання комплек-

сної класифікації податків та зборів на неру-
хоме майно дадуть змогу в найближчому 
майбутньому застосовувати єдиний підхід 
до оподаткування об’єктів нерухомості та їх 
оцінки. йдеться про перехід до ринкової вар-
тості нерухомості як бази оподаткування, що 
потребує подальших досліджень у цій галузі 
для вироблення ефективних методик оцінки з 
метою оподаткування.
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у статті висвітлено проблеми дослідження сутності експортного потенціалу як економічної категорії. Про-
ведено поглиблений аналіз наявних концептуальних підходів до визначення експортного потенціалу за таки-
ми критеріями, як структурованість, ключові характеристики, основа формування, основа реалізації та якісні 
ознаки, з урахуванням рівнів взаємодії суб’єктів господарювання. 
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Бестужева с.в. конЦеПтуаЛьнЫе ПодХодЫ к оПредеЛениЮ суЩности ЭксПортноГо 
ПотенЦиаЛа

в статье освещены проблемы исследования сущности экспортного потенциала как экономической кате-
гории. Проведен углубленный анализ существующих концептуальных подходов к определению экспортного 
потенциала по таким критериям, как структурированность, ключевые характеристики, основа формирования, 
основа реализации и качественные признаки, с учетом уровней взаимодействия субъектов хозяйствования. 

ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
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Bestuzheva S.V. CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF EXPORT POTENTIAL
The article highlights the problem of research of essence of export potential as an economic category. The au-

thor conducted in-depth analysis of existing conceptual approaches to the definition of the export potential based 
on criteria such as structure, key characteristics, the base of the formation, the basis for the implementation and 
qualitative characteristics, taking into account the levels of interaction of economic entities. 

Keywords: export, export potential, competitiveness, competitive advantages, development, formation, imple-
mentation.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. розвиток економіки україни супрово-
джується кризовими явищами як у соціально-
економічній, так і у зовнішньоекономічній сфе-
рах, що зумовлено політичною нестабільністю 
в країні, тривалим неефективним процесом 
реформування національної економіки. сучас-
ний розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних підприємств супроводжується 
значним впливом міжнародного економічного 
та політичного середовища їх функціонування, 
що постійно змінюється. Це зумовлює необ-
хідність аналізу та оцінки наявних та потенцій-
них можливостей підприємства здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність, що зумовлює 
доцільність дослідження сутності експортного 
потенціалу як економічної категорії.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
дослідження питань формування та реалізації 
експортного потенціалу підприємств висвіт-
лено в роботах таких українських та закордон-
них учених, як Портер М., Хаусманн р., клін-
гер Б., Хайдалго с.а., Байрак в.М., Бойко с.с., 
Голіней с.в., кириченко о.М., коломієць в.в., 
Піддубник і.о., Піддубна Л.і., Петренко Л.П., 
Пирець н.М., рогов в.в., сєрова Л.П., Фомі-
шин с.в., Шеховцева Л.с, Юхименко в.в., 
Шестакова о.а. та ін. однак в економічній 
літературі відсутній єдиний науковий підхід 
до визначення сутності експортного потенці-
алу, що і зумовлює необхідність поглибленого 
дослідження даної дефініції.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної наукової статті є сВ
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поглиблене дослідження наявних концепту-
альних підходів до визначення сутності екс-
портного потенціалу підприємства для форму-
вання ефективного механізму його розвитку.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. у сучасній економічній науці екс-
порт слід розглядати як форму міжнародної 
економічної діяльності, специфічний вид 
зв'язків між суб'єктами міжнародних еконо-
мічних відносин, який має власну структуру 
(спрямованість) процесу, умови і правила 
його ведення, які включають як економічну, 
так і нормативно-правову частини трансгра-
ничних відносин і зв'язків. Головною умовою 
виникнення (запуску) експорту як процесу є 
наявність у його суб'єкта експортного потенці-
алу, за допомогою якого він може здійснювати 
реальний (нехай навіть обмежений локаль-
ними рамками) вплив на певну частину між-
народного економічного життя. Закріплення 
суб'єкта експортної діяльності у цій ролі мож-
ливк лише за умови розвитку та формування 
ним такого рівня конкурентних переваг як 
несуча конструкція експортного потенціалу, 
який через де-факто веде до визнання його 
іншими суб'єктами, які раніше визначили та 
розподілили між собою свої позиції і ролі у 
світогосподарських процесах. 

досвід показує, що боротьба за визнання 
у системі міжнародної економічної взаємодії 
може розтягуватися на тривалий час та транс-
формуватися в ході цього процесу у самостійні 
етапи еволюції міжнародних економічних від-
носин і навіть у драматичні сценарії переходу 
від одного світового економічного порядку 
до іншого. із наведеного визначається аналі-
тичний взаємозв'язок і субординація понять 
«експорт» (експортна діяльність), «експорт-
ний потенціал» та «конкурентні переваги», які 
в перебігу досліджень нерідко розглядаються 
як однопорядкові і навіть ототожнюються. 
вихідним поняттям методології системного 
аналізу експорту (експортної діяльності), на 
думку автора, є поняття «конкурентні пере-
ваги суб'єкта господарювання», яке визна-
чає умови виникнення (запуску) експортної 
діяльності як явища і процесу. Матеріаль-
ним субстратом експортної діяльності, який 
зумовлює певний рівень її життєздатності 
як системи, є експортний потенціал суб'єкта 
господарювання [4]. 

категорія «експортний потенціал» має дво-
єдину природу, бо ґрунтується як на націо-
нальному (галузевому) підході до визначення 
можливостей виробництва, так і на оцінці кон-
курентних умов світового ринку щодо реалі-

зації. автор наголошує на тому, що протягом 
тривалого періоду часу в науковій літературі 
відсутнє єдине трактування поняття «експорт-
ний потенціал», що зумовлює необхідність 
поглибленого дослідження даної дефініції. 

у табл. 1 наведено критеріальний ана-
ліз наявних теоретичних підходів до визна-
чення поняття «експортний потенціал» у 
сучасній економічній літературі відповідно 
до рівнів економічної взаємодії суб’єктів 
господарювання. 

так, у великому тлумачному словнику 
сучасної української мови дається таке визна-
чення: «експортний потенціал – потенціальна 
здатність, можливість даної країни експорту-
вати наявні у неї або такі, що виробляються в 
ній, ресурси, продукти» [9].

у великому економічному словнику 
а.Б. Борисова також акцентується увага на 
макрорівневому аспекті: «експортний потен-
ціал – спроможність держави експортувати 
ресурси та продукти, якими вона володіє або 
виробляє» [8].

райзберг Б.а., Лозовський Л.с., старо-
дубцева е.Б. також уважають, що експортний 
потенціал – це потенційна спроможність, мож-
ливість даної країни експортувати ресурси, про-
дукти, якими вона володіє або виробляє [26].

автори словника бізнес-термінів виділя-
ють поняття «потенціал експортний» та інтер-
претують його як можливості виробництва 
необхідної кількості товарів для експортної 
реалізації, відповідних за своєю якістю та 
конкурентоспроможністю потребам міжна-
родного ринку [13].

великий економічний словник за редакцією 
а.М. азрієляна визначає експортний потенціал 
як здатність промисловості, всього суспільного 
виробництва даної країни в цілому виробляти 
необхідну кількість конкурентоспроможних 
товарів для зовнішнього ринку [6].

За визначенням Бегми в.М., експортний 
потенціал є частиною загального економічного 
потенціалу, здатною відтворювати свої кон-
курентні переваги на зовнішньому ринку або 
обсяг благ, які національна економіка може 
створити і реалізувати за межі держави [3].

в економічній енциклопедії за редакцією 
Б.д. Гаврилишина експортний потенціал 
розглядається як здатність єдиного народ-
ногосподарського комплексу країни виготов-
ляти максимальну кількість конкурентоспро-
можних товарів на світовий ринок, надавати 
якнайбільше якісних послуг та виконувати 
необхідну кількість робіт на замовлення іно-
земних країн та компаній [14].
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таблиця 1
критеріальний аналіз наявних теоретичних підходів  

до визначення поняття «експортний потенціал» 

автор, джерело структурованість
ключова 

характерис-
тика

основа 
формування

Реаліза-
ція

Якісні 
ознаки

експортний потенціал країни 

азрієлян а.М. [6] відсутня Здатність 
виробляти 

конкуренто-
спроможність 

Зовнішні 
ринки 

оптималь-
ний обсяг 

Бегма в.М., 
Мазуров Г.і. [3]

частина загаль-
ного економічно-го 
потенціалу 

відтворення конкурентні 
переваги 

Зовніш-
ній ринок відсутні 

Борисов а.Б. [8], 
райзберг Б.а., 
Лозовський Л.с., 
стародуб-
цева е.Б. [27]

відсутня спроможність 
експортувати виробництво Зовнішні 

ринки відсутні 

Гаврили-
шин Б.д. [14] відсутня Здатність 

виготовляти 
конкуренто-
спроможність 

світовий 
ринок

Макси-
мальна кіль-
кість, якість

дудченко М. [12]
система внутрішніх 
економічних від-
носин і зовнішніх 
зв’язків 

Порівняльні 
переваги 

ресурсні, 
економічні, 
технологічні 
та інші порів-
няльні пере-
ваги країни

світовий 
ринок відсутні 

кисельова о.М. 
[16]

складник системи 
зовнішньо-еконо-
мічних зв’язків

Здатність 
реалізовувати 

експорт това-
рів (послуг)

Зовніш-
ній ринок відсутні 

Мельник т. М. 
[21]

складник еконо-
мічного потенціалу 
країни

Можливості 
економічної 
системи 

конкурентні 
переваги

Цільові 
зовнішні 
ринки

відсутні 

Юхименко в.в. 
[32] відсутня 

Максимальна 
здатність 
виробництва 

конкуренто-
спроможність 
товарів

Зовнішні 
ринки

Максиміза-
ція 

експортний потенціал підприємства

авксентьєва і.в. 
[1] відсутня 

реальні та 
потенційні 
виробничі 
можливості 

конкуренто-
спроможність 
продукції 

не вказу-
ється

нарощу-
вання 

Бойко с.М. [5] відсутня Можливість 
виробництва 

Якість та 
конкуренто-
спроможність 
продукції 

світовий 
ринок 

Макси-
мальна 
користь для 
країни

Байрак в.М. [2] відсутня 
Здатність 
контролювати 
частку ринку

внутрішні 
та зовнішні 
обмеження 

Цільовий 
зовніш-
ній ринок 

Максимі-
зація задо-
волення 
попиту, 
оптимізація 
викорис-
тання ресур-
сів 

волкода-
вова е.в. [10]

складник економіч-
ного потенціалу

Здатність 
реалізовувати 

внутрішнє 
і зовнішнє 
середовище

Зовнішні 
ринки стабільність 

каракай Ю.в. 
[15] відсутня 

сукупна 
здатність екс-
портування 
продукції

конкуренто-
здатні товари, 
технології та 
послуги 

світовий 
ринок 

ресурсна 
забезпече-
ність 
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дудченко М. визначає експортний 
потенціал як реальну систему внутрішніх 
економічних відносин і зовнішніх зв'язків. 
у ньому сфокусовано ресурсні, економічні, 
технологічні та інші порівняльні переваги 
країни [12]. 

ототожнюючи поняття експорту та експорт-
ного потенціалу, кисельова о.М. під останнім 
розуміє складник системи зовнішньоторго-
вельних зв'язків, що реалізується через екс-
порт товарів (послуг) [16].

Певна структурованість притаманна визна-
ченню експортного потенціалу, наданого 
Мельник т.М., під яким розуміється частина 
економічного потенціалу країни, яка здатна 
інтегруватися у світовий простір шляхом реа-
лізації конкурентних переваг національної 
продукції на цільових зовнішніх ринках [21]. 
однак якісних характеристик експортного 
потенціалу автор не дає.

Під час дослідження міжнародних еконо-
мічних відносин та економічних процесів в 

клименко н.а. 
[17]

складна система 
потенціалів 

ресурсна 
забезпече-
ність 

відсутні відсутні відсутні 

коломієць в.в. 
[18] відсутня 

Здатність 
виробляти і 
реалізовувати 

конкуренто-
спроможні 
товари та 
послуги 

Закор-
донні 
ринки 

відповід-
ність рівню 
розвитку 
економі-ки 

крушніцька Г.Б. 
[19] відсутня 

Здатність 
виготовляти і 
постійно від-
творювати

конкурентні 
переваги 

Мінливе 
зовнішнє 
серед-
овище

адаптація 

Пирець н.М. [23] відсутня 
Здатність 
виробляти і 
реалізовувати 

конкуренто-
спроможність 

Між-
народні 
ринки 

відсутні 

Ломаченко т.і. 
[20] відсутня 

частка екс-
портної 
продукції в 
загальному 
обсязі вироб-
ництва 

конкуренто-
спроможність 
продукції

не вка-
зано 

врахування 
ринкового 
попиту на 
продукцію 

Піддубна Л.і. 
[24] відсутня 

реальна 
можливість 
підприємства 
виконувати 
функцію 
суб’єкта Зед

експортна 
діяльність 

світові 
ринки 

ресурсно-
техноло-
гічного та 
інституцій-
ного забез-
печення

сєрова Л.П. [25]

динамічна система 
взаємопов'язаних, 
взаємообумовле-
них, взаємопроник-
них, взаємодіючих 
елементів 

реальний 
та гіпотетич-
ний рівень 
зв’язків під-
приємства 

відповід-
ність вимогам 
зовнішнього 
середовища 

кон-
кретне 
зовнішнє 
серед-
овище 

адапту-
вання 

сичов М.с. [28]
сукупність внутріш-
нього та зовніш-
нього потенціалів 

Здатність 
виробляти 
продукцію на 
експорт 

конкуренто-
спроможна 
продукція 

Зовніш-
ній ринок 

ресурсна 
забезпече-
ність 

Циганкова т.М. 
[30] відсутня 

Продукування 
конкуренто-
спроможної 
продукції 

Максимальна 
спроможність; 
виробництво; 
конкуренто-
спроможна 
продукція

світовий 
ринок

Максиміза-
ція 

Шестакова о.а. 
[31]

Функціональний 
вид міжнародної 
економічної діяль-
ності 

виробництво 
та реалізація 
товарів та 
послуг 

активи під-
приємства 

Зовнішні 
ринки 

Забезпече-
ність акти-
вами 

Продовження таблиці 1
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україні Юхименко в.в. визначає експортний 
потенціал із позицій макрорівневого розуміння 
як максимальну здатність національної еко-
номіки за певного розвитку виробничих сил 
випускати товари та надавати послуги, конку-
рентоспроможні на зовнішніх ринках [32].

отже, на основі макрорівневого підходу прак-
тично всіма авторами зазначаються такі ключові 
характеристики експортного потенціалу, як здат-
ність виробляти та реалізовувати продукцію на 
світовому ринку. однак не всі науковці акценту-
ють увагу на структурованості та якісних харак-
теристиках досліджуваної дефініції.

іншим науковим напрямом у визначенні 
сутності експортного потенціалу є мікрорів-
невий підхід, основою якого є підприємство. 
відповідно до цього в економічній літературі 
теж відсутня єдина наукова думка щодо трак-
тування цього поняття. 

авксентієва і.в. визначає експортний 
потенціал як можливості підприємства виго-
товляти продукцію (виробничий потенціал) 
та конкурентоспроможність цієї продукції. 
При цьому автор зазначає, що дана категорія 
включає як реальний аспект, так аспект мож-
ливостей [1]. 

у роботі Бойко с.М. експортний потенціал 
розглядається як можливість виробництва 
необхідного обсягу продукції, яка за показ-
никами якості та конкурентоспроможності 
відповідає вимогам світового ринку, для екс-
портної реалізації з максимальною користю 
для країни [5].

Байрак в.М. також розглядає експортний 
потенціал із позицій ресурсного підходу як 
сукупний обсяг накопичених ресурсів країни 
(галузі), що можуть бути задіяні для досяг-
нення максимально можливих обсягів задо-
волення попиту на зовнішніх ринках у пер-
спективі за їх оптимального використання. 
Під експортним потенціалом галузі (підпри-
ємства) слід розуміти її здатність до контр-
олю максимально можливої для нього частки 
цільового ринку за визначених обмежень як 
внутрішнього, так і зовнішнього характеру [2].

російський учений волкодавова е.в. роз-
глядає експортний потенціал підприємства 
як динамічний складник його економічного 
потенціалу, організаційно-технічна структура 
якого підпорядковується місії та цілям під-
приємства з урахуванням дії чинників зовніш-
нього середовища та внутрішнього стану, 
забезпечує стабільні обсяги продажів на рин-
ках далекого і ближнього зарубіжжя [10].

достатньо містким є визначення кара-
кая Ю.в.: «експортний потенціал запропоно-

вано визначити як сукупну здатність у сфері 
експортної діяльності. Під «здатністю» ми 
розуміємо умови, які необхідні для здійснення 
ефективної експортної діяльності: наяв-
ність конкурентоздатних на світовому ринку 
товарів, технологій та послуг; забезпече-
ність висококваліфікованими кадрами науки, 
виробництва, системи збуту та сервісу; здат-
ність транспортних засобів до ефективного 
перевезення експортних вантажів; здатність 
до швидкої структурної перебудови по вироб-
ництву експортної продукції в умовах зміни 
кон'юнктури зовнішнього ринку» [15].

клименко н.а. як основний підходом до 
визначення даного поняття вважає ресурс-
ний, тобто експортний потенціал розгляда-
ється як складна система його виробничого, 
агроресурсного, природно-ресурсного і біопо-
тенціалу [17].

коломієць в.в. узагальнює визначення 
експортного потенціалу й як соціально-еко-
номічного, під яким розуміється здатність 
виробляти і реалізовувати на конкретних 
закордонних ринках у перспективі конкурен-
тоспроможні товари та послуги за досягнутого 
рівня розвитку економіки і системі організа-
ційно-економічної підтримки експорту [18].

в основі визначення експортного потенці-
алу крушніцька Г.Б. убачає ситуаційний під-
хід, бо під експортним потенціалом розуміє 
здатність виявляти і постійно відтворювати 
свої конкурентні переваги на світовому ринку 
відповідно до умов середовища, що постійно 
змінюється [19]. 

Ломаченко т.і. визначає експортний потен-
ціал як частку експортної продукції в загаль-
ному обсязі виробництва з урахуванням коефі-
цієнта конкурентоспроможності даної продукції 
ринкового попиту на неї [20]. Петренко Л.а. 
запропоновано розрізняти чотири підходи в 
розвитку теорії експортного потенціалу: масш-
табноорієнтований (експортний потенціал 
розуміється як здатність зберігати або збіль-
шувати обсяг експорту), просторовоорієнто-
ваний (експортний потенціал – це здатність до 
контролю максимально можливої частки світо-
вого ринку), конкурентоорієнтований (експорт-
ний потенціал як здатність виявляти та від-
творювати конкурентні переваги на світовому 
ринку) та підхід, орієнтований на розвиток (під 
експортним потенціалом розуміється здатність 
розвиватися на світовому ринку). враховуючи 
сучасний динамізм міжнародних економічних 
відносин, останній підхід до дослідження екс-
портного потенціалу є найбільш актуальним. 
доповнюючи й уточнюючи зміст категорії «екс-
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портний потенціал» у руслі даного наукового 
підходу, зазначимо, що під експортним потен-
ціалом підприємства автор розуміє його здат-
ність до розвитку на світовому ринку через 
зміну форми, місця, обсягів експортної діяль-
ності за оптимального використання внутріш-
нього і зовнішнього економічного потенціалу 
підприємства [22].

Пирець н.М. розглядає експортний потен-
ціал як здатність виробляти конкурентоспро-
можні товари та реалізовувати їх на міжна-
родних ринках за умов постійного зростання 
ефективності використання природних ресур-
сів, розвитку науково-технічного потенціалу в 
разі забезпечення економічної безпеки країни 
у цілому [23].

Піддубна Л.і. експортний потенціал розгля-
дає як системну властивість, яка характери-
зує реальну можливість підприємства викону-
вати функцію суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності із задоволення потреб світових 
ринків на основі здійснення експортної діяль-
ності та її відповідного ресурсно-технологіч-
ного та інституційного забезпечення [24]. 

 у дисертаційній роботі сєрової Л.П. визна-
чено, що експортний потенціал підприємства є 
динамічною системою взаємопов'язаних вза-
ємообумовлених, взаємопроникаючих, вза-
ємодіючих елементів та їх зв'язків на реаль-
ному та гіпотетичному рівнях, які спрямовані 
на адаптування суб'єкта господарювання до 
вимог конкретного зовнішнього середовища 
[25, с. 7–8].

у дисертаційному дослідженні російський 
економіст сичов М.с. розглядає двоїсту 
сутність експортного потенціалу як внутріш-
нього та зовнішнього. внутрішній експортний 
потенціал підприємства включає сукупність 
ресурсів, необхідних для виробництва про-
дукції на експорт. до них належать природні, 
трудові, матеріальні, фінансові, інформаційні 
ресурси. однак для ефективної експортної 
діяльності необхідно володіти іншою сукуп-
ністю ресурсів, які і будуть визначати кон-
курентні переваги продукції. Зовнішній екс-
портний потенціал пов'язаний із реалізацією 
конкурентоспроможної продукції та забезпе-
чується маркетинговою, логістичною та сер-
вісною діяльністю [27, с. 8]

За визначенням Шестакової о.а., в онтоло-
гічному плані категорія «експортний потенціал 
підприємства» відображає функціональний 
вид міжнародної економічної діяльності – екс-
порт, а в гносеологічному – спосіб або меха-
нізм її здійснення на основі формування і 
використання активів підприємства, необхід-
них для виробництва та реалізації товарів і 
послуг на зовнішніх ринках [31, с. 93].

на думку автора, доцільно виокремлю-
вати зміст поняття «експортний потенціал» 
залежно від рівнів взаємодії суб’єктів міжна-
родних економічних зв’язків. так, під експорт-
ним потенціалом країни слід розуміти здат-
ність національної економіки відтворювати 
свої конкурентні переваги на світових ринках. 
експортний потенціал проявляється в галузе-
вій структурі експортно-імпортних операцій, 
яка формується як наслідок інтеграції країни в 
міжнародний економічний простір і відображає 
напрям розвитку її міжнародної спеціалізації.

експортний потенціал підприємства 
доцільно розглядати в декількох аспектах: 

а) як складову частину загального еконо-
мічного потенціалу підприємства;

б) як показник рівня експортних можливос-
тей підприємства;

в) як інструмент ресурсного забезпечення 
зовнішньоекономічного розвитку підприємства;

г) як сукупність виробничих, трудових, інно-
ваційних, фінансових ресурсів підприємства, 
необхідних для реалізації його конкурентних 
переваг на зовнішньому ринку. 

таке тлумачення даного поняття спри-
ятиме більш повному врахуванню особли-
востей зовнішньоекономічної економічної 
діяльності національних підприємств для під-
вищення ефективності міжнародної економіч-
ної взаємодії та забезпечення їх сталого еко-
номічного розвитку.

висновки з цього дослідження. отже, 
проведені дослідження щодо сутності екс-
портного потенціалу свідчать про надзви-
чайну їх актуальність, різноспрямованість 
та різнорівневість. Проведений критеріаль-
ний аналіз дає змогу розглядати експортний 
потенціал як складне, багатоаспектне явище 
з притаманними трансграничними особливос-
тями його формування та реалізації. 
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у статті проаналізовано вплив глобалізації на стан економіки україни. визначено позитивні та негативні 
сторони глобалізації економіки світового господарства і україни. розглянуто шляхи поліпшення конкуренто-
спроможності економіки україни в глобалізаційному вимірі сучасного світового господарства.
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Боярчук а.и. ГЛоБаЛиЗаЦионное иЗМерение совреМенноГо МировоГо ХоЗЯйства
в статье проанализировано влияние глобализации на состояние экономики украины. освещены пози-

тивные и негативные стороны глобализации экономики современного мирового хозяйства и украины. рас-
смотрены пути улучшения конкурентоспособности экономики украины в глобализационном измерении со-
временного мирового хозяйства.
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Boiarchuk а.I. MEASURING OF GLOBALIZATION OF MODERN WORLD ECONOMY
The article analyzes the impact of globalization on the national economic of Ukraine. Problems of positive and 

negative aspects of globalization of economy of Ukraine are illuminated. We consider a ways to improve the com-
petitiveness of Ukrainian economy in the globalized world.

Keywords: globalization, integration, development, globalization of economy, region.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. розвиток українського суспільства 
підпорядкований загальним закономірнос-
тям розвитку сучасної світової системи, гло-
балізації. саме тому в умовах надзвичайного 
зростання зовнішнього впливу на економічне, 
соціальне, культурне, духовне і політичне 
життя українського суспільства проблема 
впливу на розвиток глобальних процесів 
постає центральним питанням виживання. 

вплив нової реальності, що виникає 
під тиском глобалізації, має потужний полі-
тичний ефект, оскільки вимагає визначити 
ставлення до динаміки глобалізації та виро-
бити стратегію поведінки до її парадоксів і 
викликів [1, с. 434], загроз і перспектив.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми глобалізації та її перспективи 
для україни досліджуються в багатьох працях 
таких вітчизняних учених, як П. ковальова, 
р. войтович, о. самойлов, в. наконечний, 
о. Білорус та ін. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – дослідження 
основних закономірностей глобалізації, яка 
впливає на всі держави, ігноруючи їхній суве-
ренітет, типи політичних режимів і рівень еко-
номіко-політичного розвитку. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. наслідком глобалізації є утворення 
наднаціональних інститутів і перехід у їхню 
компетенцію цілої низки політичних, еконо-
мічних, соціальних функцій, які раніше вико-
нували органи національних держав. Це при-
звело, з одного боку, до збільшення кількості 
національних державно-правових інститутів, 
орієнтованих на задоволення потреб наднаці-
ональних організацій, а з іншого – до ліквіда-
ції функціонально непотрібних у нових умовах 
державних установ україни. далі посилю-
ється транснаціоналізація ринків (фінансо-
вих, матеріальних, людських, енергетичних) 
та інших ресурсів. і україна зіштовхується з 
проблемою неконкурентоспроможності своєї 
продукції. Застосування нових наукоємних і 
комунікаційних технологій, унаслідок вико-
ристання яких інформатизація суспільного 
виробництва змінює зміст і формат значного 
масиву суспільних відносин. 

тривала політична криза в україні й обу-
мовлене нею регулювання суспільних про-
цесів у ручному режимі заважають упрова-
дженню цивілізаційних механізмів управління 
й самоорганізації соціуму [2, с. 172]. чим 
багатші та міцніші внутрішні зв'язки суспіль-
ства, вищий ступінь його ідейної, економічної сВ
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і соціальної консолідації, чим повніше реалі-
зуються його внутрішні ресурси, тим успіш-
ніше, на думку о.Ф. самойлова, українське 
суспільство здатне використовувати переваги 
інтеграційних зв'язків і адаптуватися до умов 
глобального простору [3, с. 215] світового гос-
подарства.

а втім, у світі поширюється зближення і 
взаємодія держав на регіональному рівні, 
формуються великі регіональні інтеграційні 
структури, які розвиваються у напрямі ство-
рення відносно самостійних центрів світо-
вого господарства (можна сказати, що прово-
диться процес так званої «регіоналізаційної 
глобалізації»).

на перший погляд, глобалізація і регіона-
лізація є процесами протилежного напряму, 
проте вони не виключають, а доповнюють 
одна одну. на регіональному рівні конкре-
тизуються, організаційно упорядковуються, 
моделюються інтеграційні процеси, які на 
глобальному рівні мають узагальнений харак-
тер. Поступово розширюючись, регіональні 
організації відпрацьовують механізм еконо-
мічного співробітництва, який стає надбан-
ням світової спільноти на глобальному рівні. 
наприклад, організація європейського еконо-
мічного співробітництва, утворена в 1948 р. 
як регіональна організація, з 1961 р. перетво-
рилася на глобальну – організацію економіч-
ного співробітництва і розвитку (оеср), що 
об’єднує країни всіх континентів [4].

у сучасному процесі інтеграції національ-
них, регіональних економік в єдине глобальне 
господарство є низка особливостей порів-
няно з тим, що відбувалося ще приблизно 
10–15 років тому:

1. раніше більшість країн світу не брала 
участі в глобальній економіці. сьогодні біль-
шість країн відкрила свої кордони для тор-
гівлі, фінансів, інвестицій та інформації. 

2. Якщо на початку століття глобаліза-
ція була викликана необхідністю скорочення 
транспортних витрат, то зараз вона зумов-
лена зниженням вартості засобів комунікації.

3. чистий обіг світового капіталу не є мен-
шим порівняно з минулим часом, проте валові 
міжнародні фінансові потоки стали набагато 
більше. впродовж останніх 25 років ринки 
капіталу стали глобальними, що вдосконалю-
ють фінансову сторону міжнародного обміну 
товарами і послугами. 

оскільки виокремлення групи емерджент-
них економік здійснене для аналізу міжна-
родних фінансових ринків, показовою є пози-
ція міжнародної організації MSCI (Morgan 

Stanley's Capital International group), згідно з 
якою до цієї групи країн належать не лише ті, 
що ставлять на меті створити економіку висо-
кого рівня доходів, але й розвинуті країни, що 
з певних причин переживають економічні та 
фінансові труднощі. так, за класифікацією 
MSCI Греція з 2007 р. належить до країн з 
емерджентними ринками (табл. 1). 

таблиця 1
Емерджентні ринки за класифікацією 

MSCI, 2014 р.*

америка Європа, Близький 
схід та африка азія

Бразилія чеська республіка китай
чилі Єгипет індія

колумбія Греція індонезія
Мексика угорщина корея

Перу Польща Малайзія
 росія Філіппіни
 Південна африка тайвань
 туреччина таїланд

* За час дослідження індексу ринків, що розвива-
ються (Emerging Markets Index, EMI), починаючи 
з 1988 р. ця група країн стала важливою складо-

вою частиною світового фінансового ринку
Джерело: складено на основі [5]

Збільшений обсяг міжнародних торгових 
угод зажадав і збільшення грошового обігу. 
у небаченій досі мірі міжнародний ринок капі-
талів зараз є комплексом для вкладень про-
фесійних інвесторів (інвестиційних і пенсій-
них фондів) і приватних власників капіталу. 
у середньому тільки 15% угод на валютному 
ринку пов'язані з експортом, імпортом і довго-
строковим обігом капіталу. 

4. Близько 20% продукції глобальної еко-
номіки виробляється філіями тнк. третина 
глобальної торгівлі припадає на угоди між 
базовими компаніями та їх зарубіжними 
філіями і ще одна третина – на торгівлю між 
компаніями, що входять у транснаціональні 
стратегічні союзи. організація об’єднаних 
націй нараховує 35 тис. транснаціональних 
суб'єктів з 150 тис. філій. тобто все більш 
істотним у розвитку процесу глобалізації стає 
чинник транснаціоналізації з безсумнівною 
орієнтацією корпорацій на інформаційний 
ринок і ринок передових технологій.

5. останніми роками з'являється все 
більша можливість для кожного підприємця, 
інвестора захистити себе від ризиків неперед-
бачених, різких змін курсів валют, ставок від-
сотка і швидко пристосуватися до несподіва-
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них фінансових шоків, наприклад нафтових, 
а також гарантувати деяку фінансову врів-
новаженість для держави, перешкоджаючи 
проведенню урядами інфляційної політики і 
політики нарощування державної заборгова-
ності. в умовах панування ринкових стосун-
ків у глобальному вимірі держави вимушені 
здійснювати розумнішу, гнучку політико-соці-
ально-економічну стратегію.

6. Заощадження інвестицій розміщуються 
ефективніше. Завдяки цьому бідні країни, які 
сильно потребують інвестицій, знаходяться 
не в такому відчайдушному положенні. інвес-
тори не обмежені своїми внутрішніми рин-
ками, а мають можливість шукати по всьому 
світу ті сприятливі інвестиційні перспективи, 
які дадуть найвищі прибутки. Більшість інвес-
торів мають ширший вибір для розподілу 
власних портфельних і прямих інвестицій.

7. нарешті, економічна глобалізація від-
бувається разом із революцією в техноло-
гічних процесах, які, своєю чергою, служать 
причиною значних зрушень в ієрархії націй. 
Місце країни в сучасному світі сьогодні визна-
чається якістю людського капіталу, станом 
освіти і мірою використання науки і техніки у 
виробництві. достатність робочої сили і сиро-
винних матеріалів усе менше можна розці-
нювати як конкурентну перевагу, відповідно 
до того, як знижується частка цих чинників у 
створенні вартості усіх продуктів.

8. З’явилося таке нове поняття, як «куль-
турна глобалізація». у ХХі ст. під культурною 
глобалізацією можна розуміти залучення 
великої частини людства в єдину відкриту 
систему суспільно-політичних, економічних і 
культурних зв’язків на основі IT-засобів інфор-
матики і телекомунікацій. культурна глобалі-
зація – це нинішній етап інтеграційних про-
цесів у світі, її процеси стосуються всіх сфер 
життя суспільства – від економіки і політики 
до культури і мистецтва. культурна глобалі-
зація поступово стає одним із найважливіших 
факторів, який буде визначати умови розви-
тку духовного життя в ХХі ст. 

усім відомо, що чим вище значення індексу 
глобалізації країни, тим більше вона залучена 

у світові процеси. Поточне значення україн-
ського індексу глобалізації досягло історичного 
максимуму і становило 68,85 бали, що дало 
змогу нашій державі розташуватися в рей-
тингу між йорданією (69,46 бали) і ісландією 
(68,66 бали), а також випередити одразу трьох 
географічних сусідів – росію (65,42 бали), 
Молдову (64,12 бали) і Білорусь (59,85 бали). 
найбільш схильною до глобалізації виявилася 
політична сфера (86,05) україни, а найменш – 
соціальна (60,06). Зростання значення вітчиз-
няного індексу порівняно з минулими роками 
багато в чому стало можливим завдяки істот-
ному прогресу в питаннях інформаційних пото-
ків і культурного співробітництва.

Можна зазначити, що ступінь залученості 
україни в глобалізаційні процеси є доволі 
помірним і не відповідає ні її об’єктивному 
потенціалу, ні тим можливостям, які виплива-
ють з її географічного положення чи історич-
них традицій. на жаль, сьогодні україна не є 
впливовим суб’єктом глобалізації і належить 
в цьому аспекті до периферійних країн. Це 
зумовлено як рівнем її соціально-економічного 
розвитку, так і місцем і роллю країн у сучасній 
світовій політичній «грі подій та впливів».

За весь час обчислення індексу глобальної 
конкурентоспроможності україна фактично 
тупцює на місці, оскільки позиції держави 
коливаються в рамках від 73 до 89. аналізу-
ючи показники, бачимо, що порівняно з 2010 р. 
у 2015 р. україні вдалося покращити ситуацію 
щодо конкурентоспроможності (табл. 2). 

Як видно з табл. 2, у різні періоди економіка 
україни переживала ріст та падіння індексу, 
що можна пояснити глибокою фінансовою 
кризою, яка розпочалася в 2008 р. і триває 
донині. слід зазначити, що єдиними пере-
вагами україни над іншими країнами світу є 
обсяги ринку, висока якість людського потен-
ціалу та відсутність стихійних лих та епідемій. 

із табл. 2 можна зробити висновок, що для 
україни стає важливим пошук принципів та 
механізмів налагодження взаємозв’язків із 
глобальним світом, інакше вона залишиться 
пасивним об’єктом реалізації глобального 
впливу інших держав світу [7, с. 232]. 

таблиця 2
Динаміка позицій україни

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
із 139 країн 

світу
із 142 країн 

світу
із 144 країн 

світу
із 148 країн 

світу
із 144 країн 

світу
із 140 країн 

світу
89 82 73 84 76 79

Джерело: складено на основі [6]
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висновки з цього дослідження. розвинені 
країни намагаються використати об'єктивний 
процес глобалізації, що передбачає взаємо-
залежність економік різних країн, необхідність 
спільного вирішення важливих планетарних 
проблем (таких як забруднення навколишнього 
сере-довища, забезпечення продовольчими 
ресурсами постійно зростаючого населення 
планети тощо) у своїх інтересах, надаючи йому 
свідомо спрямований характер. Як результат, 
між державами прискорено укорінюється не 
взаємодія, а залежність однієї групи держав 
від іншої, а точніше – прискорене підкорення 
бідних держав багатими.

так, у проекті глобалізації лідером висту-
пає Захід із провідною роллю сШа, з його 
рецептами уніфікації світу та бажанням 

нав'язати свою волю всім незахідним цивілі-
заціям. десятки держав, що розвиваються, і 
ті, що потрапили до групи «наздоганяючи кра-
їни» з перехідною економікою, знаходяться в 
залежності від Заходу та в умовах жорсткого 
контролю з боку міжнародних фінансових 
організацій: МвФ, сБ, регіональних банків 
розвитку та ін. [12].

Завданням україни в умовах, що скла-
лися, є пошук місця і визначення своєї ролі 
у світовій економіці шляхом розвитку зовніш-
ньоторговельних зв'язків, створення відпо-
відного інвестиційного клімату в країні, участі 
в спільному з іноземними корпораціями 
виробництві високотехнологічної і конкурен-
тоздатної продукції для послідовної інтегра-
ції у світове господарство.
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ключовою проблемою в нашій країні є питання залучення іноземних інвестицій. Галузева структура про-
мислового виробництва повинна наблизитися до пропорцій, які мають економічно розвинені країни та країни 
з перехідною економікою, що досягли економічного зростання в результаті реалізації активної інвестиційної 
політики. автори за допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначили корисність прямих іноземних ін-
вестицій по галузям на економічний розвиток україни.
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ключевой проблемой в нашей стране является вопрос привлечения иностранных инвестиций. отрасле-

вая структура промышленного производства должна приблизиться к пропорциям, которые имеют экономиче-
ски развитые страны и страны с переходной экономикой, которые достигли подъема экономики в результате 
активной инвестиционной политики. авторы с помощью корреляционно-регрессионного анализа определили 
вклад прямых иностранных инвестиций по отраслям на экономическое развитие украины.

ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (Пии), отрасль производства, валовый внутрен-
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A key problem in our country is the issue of attracting foreign investment. Sectoral structure of industrial produc-

tion should be close to the proportions that have economically developed countries and countries with economies 
in transition that have achieved economic growth as a result of implementation of active investment policy. The au-
thors using correlation and regression analysis determined the impact of foreign direct investment by sector on the 
economic development of Ukraine.
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постановка проблеми в загальному 
вигляді. стратегічною метою державної 
структурно-інноваційної політики є створення 
сучасного, інтегрованого у світове виробни-
цтво і здатного до саморозвитку промисло-
вого комплексу україни. Галузева структура 
промислового виробництва повинна набли-
зитися до пропорцій, які мають економічно 
розвинені країни та країни з перехідною еко-
номікою, що досягли економічного зростання 
в результаті реалізації активної промислово-
інвестиційної політики [1]. 

обсяги наданих економіці країни Піі мають 
забезпечувати фінансування обігових коштів 
підприємств в необхідних для їх нормального 
функціонування розмірах, а також довгостро-
кове інвестування в народне господарство, яке 
забезпечує структурні перетворення промис-
ловості і на їх основі економічне зростання.

на інвестиції був весь розрахунок. не було 
тільки іноземних грошей, а все інше було – 
заводи, устаткування, технології, кваліфіко-
вані робітники та інженери, багатющі ресурси.

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. всі роки незалежності практично в будь 
якій публікації, присвяченій проблемам еко-
номіки, можна було натрапити на поради, що 
потрібно зробити для залучення іноземних 
інвестицій в економіку україни. Проблеми 
інвестиційної політики знаходять відобра-
ження у наукових працях Б. кваснюка [2], 
с. салівона [3]. о. самсоненко [4] та інших. 
в роботах визначена відмінність інвестицій 
від дачі грошей у борг, також міститься ана-
ліз сучасних тенденцій розвитку та організа-
ції заходів і стандартний набір інструментів і 
програм щодо вдосконалення інвестиційної 
діяльності. сВ
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виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. в роботах майже 
не застосовуються економіко-статистичні 
методи, за допомогою яких можливо отри-
мати кількісний зв’язок структури і макроеко-
номічних показників, звідки можливо отри-
мати інформацію щодо корисності Піі.

Можливим інструментом для подолання 
сталої ситуації є системний і диференційова-
ний по галузях аналіз впливу прямих інозем-
них інвестицій на економічний розвиток країни.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). встановити ефективність інвести-
ційної політики україни на основі змін струк-
тури прямих іноземних інвестицій за галузями 
економіки.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. динаміку прямих іноземних інвести-
цій можна прослідкувати на діаграмі 1 [5].
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних  
інвестицій млн дол. сШа.

З 01.01.2002 по 01.01.2015 спостерігався 
швидкий зріст прямих іноземних інвестицій, за 
цей період вони зросли приблизно в 12,5 разів. 
Потім у 2015 році було падіння у 1,25 разів, що 
пояснюється наслідками політичної і еконо-
мічної кризи на україні. Ця тенденція не зміни-
лась і у 2016 році. іноземні інвестори за 9 міся-
ців 2016 р. вклали в економіку україни лише 
3,8 млрд дол. і загальний обсяг прямих інозем-
них інвестицій у вигляді акціонерного капіталу 
на 1 жовтня 2016 р. склав 45,152 млрд дол. 
[6 ]. у розрахунку на одного жителя країни 
цей показник становить 1 058 дол., що прак-
тично в 5 разів менше, ніж у Польщі [7 ]. слід 
зазначити, що 2,2 млрд дол. з них – інвестиції 
в банківський сектор, що пояснюється капіта-
лізацією банків акціонерами [6 ]. таким чином 
можна сказати, що протягом 2016 р. завдяки 
фінансовому сектору україна отримала осно-
вний приплив інвестицій у країну.

неефективна економічна політика з її анти-
соціальними та антипідприємницькими нова-
ціями, ставить країну в невигідне становище.

дослідимо динаміку структури прямих інозем-
них інвестицій в галузях економіки (табл. 1) [5].

За розглянутий у роботі період індекс зміни 
Піі по галузях наведено у таблиці 2 (розра-
хунки проведено авторами на основі інфор-
мації, наведеної в табл. 1).

таблиця 2
індекс зміни піі по галузях

Галузь індекс стандартне 
відхилення

1. сільське, 
лісове та рибне 
господарство

Збільшення 
у 7,1 разів 252,8

2. Промисловість Збільшення 
у 5,9 разів 5331,8

3. Будівництво Збільшення 
у 11,2 разів 584,9

4. оптова та роз-
дрібна торгівля; 
ремонт авто-
транспортних 
засобів

Збільшення 
у 7,9 разів 2007,0

5. Фінансова та 
страхова діяль-
ність

Збільшення 
у 32,6 разів 6435,0

6. операції з 
нерухомим май-
ном

Збільшення 
у 22,4 разів 1515,4

7. освіта Збільшення 
у 3,1 разів 10,6

8. охорона 
здоров’я та соці-
альна допомога

Зменшення 
на 60% 51,8

9. усього Піі Збільшення 
у 10 разів 18278,3

аналізуючи наведені дані, можна стверджу-
вати, що найбільше збільшення Піі за період 
дослідження було в таких галузях, як: «Фінан-
сова та страхова діяльність» (32,6 разів), «опе-
рації з нерухомим майном» (22,4 разів). най-
менше збільшення Піі за період дослідження 
було в таких галузях, як: «охорона здоров’я 
та соціальна допомога» (зменшення на 60%), 
«освіта» (збільшення у 3,1 разів), «Промисло-
вість» (збільшення у 7,9 разів).

найбільша волотильність Піі за період дослі-
дження була в таких галузях, як: «Фінансова та 
страхова діяльність» (6435,0), «Промисловість» 
(5331,8) «оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів» (2007,0), «операції 
з нерухомим майном» (1515,4).

аналізуючи наведену в таблицях 1 і 
2 інформацію, можна зробити наступні 
висновки:

– проблему для економіки україни склада-
ють не тільки малі обсяги Піі, але й їх галу-
зева структура; 
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– глибокі диспропорції існують у розподілі 
інвестицій за галузями (табл.2). 

Передусім інвесторів цікавлять інвестиції в 
галузі, де за короткий час можливо забезпечити 
повернення вкладеного капіталу з отриман-
ням найбільшого прибутку (галузі 5,6 табл. 2). 
інвестувати у фінансову і страхову діяльність 
було вигідно, бо ставка рефінансування у Фрс 
сШа була в період, що аналізуємо, значно 
нижчою (коливалась від 0,5% до 0,25%) ніж в 
україні (7-12,5%). тому інвестори без ризику 
заробляли на цій різниці. стосовно інших галу-
зей лідерів (з індексів зміни величини Піі), то 
це пояснюється спекулятивним попитом на 
послуги цих галузей і можливістю отримування 
готівки. Ціни на квартири в україні перевищу-
ють європейські ціни, хоч якість надання цих 
послуг відрізняється від інших країн світу. При-
чому слід наголосити, що навіть в період сві-
тової кризи, при відсутності попиту на житло, 
ціни на квартири практично залишаються на 
докризовому рівні. крім того, перелічені галузі 
(3,5,6 табл. 2) не потребують великих вкла-
день, працюють з готівкою і мають можливості 
до приховування прибутків.

Галузі, які належать до економіки знань 
(освіта, охорона здоров’я та соціальна допо-
мога) практично не інвестувались. слід зазна-
чити, що індекс росту інвестицій у ці галузі з 
2002 по 2015 роки був також мінімальним по 
відношенню до інших. так, індекс зміни вели-
чини Піі в «освіту» (збільшення у 3,1 разів), 

в «охорону здоров’я та соціальну допомогу» 
(взагалі зменшення на 60%), є мінімальним 
серед інших галузей. Це пояснюється тим, що 
освіта і охорона здоров’я не є пріоритетами 
для україни і потребують великих інвестицій, 
віддача від яких є проблемою.

велика волотильність Піі по галузям еко-
номіки за період дослідження характеризує 
їх нестабільність, а також величину ризику 
при вкладенні коштів. на величину волотиль-
ності суттєво вплинула політична і економічна 
криза 2014 року. інвестиційна політика пови-
нна сприяти її економічному і соціальному 
розвитку. в якості основного показника, що 
характеризує економічний розвиток україни, 
взято валовий внутрішній продукт. для побу-
дови залежності ввП від Піі наданих галузям 
економіки україни було застосовано кореля-
ційно-регресійний аналіз. для побудови есМ 
були зібрані попередні статистичні дані вза-
ємозалежних показників. їх джерелом були 
статистичні збірники державної служби ста-
тистики україни [5] (інформація для побудови 
моделей наведена в табл. 1). Просторові 
ряди, на відміну від динамічних, дають можли-
вість вивчати не розвиток процесу в динаміці, 
а кількісний вплив фактора X на показник Y. 
табличний процесор Excel пропонує функцію, 
яка знаходить значення оцінок параметрів 
залежності за методом найменших квадратів.

За допомогою табличного процесора 
Excel були отримані наступні моделі залеж-

таблиця 3
моделі залежності ввп від піі в галузі економіки і в цілому.

N Залежності ввп від 
піі в галузі: ЕCм

коефі-
цієнт 

детер-
мінації 

(R2))

висновок про 
адекватність 

моделі 
(критерій 
Фішера)

висновок по 
значимості 

коефіцієнтів 
регресії (критерій 

стьюдента)

1 сільське, лісове та 
рибне господарство Y=138,77Х+49727 0,56 адекватна значимі

2 промисловість Y=5,706Х+ 65561 0,42 адекватна значимі
3 будівництво Y=55,91Х+ 65236 0,49 адекватна значимі

4
оптову та роздрібну 
торгівлю, ремонт авто-
транспортних засобів

Y=14,57Х+ 67247 0,39 адекватна значимі

5 фінансову та страхову 
діяльність Y=14,57Х+ 67247 0,46 адекватна значимі

6 операції з нерухомим 
майном Y=20,19Х+ 72170 0,43 адекватна значимі

7 освіту Y=1176,2Х+ 101467 0,07 не адекватна не значимі

8 охорону здоров’я та 
соціальну допомогу Y=187,5Х+ 138958 0,04 не адекватна не значимі

9 Піі(по всіх галузях) в 
економіку україни Y=1,8Х+ 63887 0,51 адекватна значимі
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ності ввП від Піі в галузі економіки і в цілому 
(табл. 3).

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
есМ (1), можна констатувати наступне: ввП 
на 56% залежить від Піі у галузь, модель 
адекватна, коефіцієнти регресії значимі.

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
есМ (2), можна констатувати наступне: ввП 
на 43% залежить від Піі у галузь, модель 
адекватна, коефіцієнти регресії значимі.

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
есМ (3), можна констатувати наступне: ввП 
на 49% залежить від Піі у галузь, модель 
адекватна, коефіцієнти регресії значимі.

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
есМ (4), можна констатувати наступне: ввП 
на 39% залежить від Піі у галузь, модель 
адекватна, коефіцієнти регресії значимі.

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
есМ (5), можна констатувати наступне: ввП 
на 46% залежить від Піі у галузь, модель 
адекватна, коефіцієнти регресії значимі.

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
есМ (6), можна констатувати наступне: ввП 
на 43% залежить від Піі у галузь, модель 
адекватна, коефіцієнти регресії значимі.

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
(7), можна констатувати наступне: ввП на 
7% залежить від Піі у галузь (можна зробити 
висновок, що зв’язку між ввП і Піі в освіту не 
встановлено), модель неадекватна (користу-
ватись есМ неможливо), коефіцієнти регре-
сії не значимі (вони впливу на функцію прак-
тично не мають).

аналізуючи отримані статистичні оцінки 
(8), можна констатувати наступне: ввП лиш 
на 4% залежить від Піі у галузь (можна зро-
бити висновок, що зв’язку між ввП і Піі у 
охорону здоров’я та соціальну допомогу не 
встановлено), модель неадекватна (користу-
ватись есМ неможливо), коефіцієнти регре-
сії не значимі (вони впливу на функцію прак-
тично не мають).

аналізуючи отримані статистичні оцінки (9), 
можна констатувати наступне: ввП на 51% 
залежить від Піі в економіку україни(це замало 
і свідчить про їх не ефективність) модель адек-
ватна, коефіцієнти регресії значимі.

висновки з цього дослідження. Потрібне 
збільшення інвестиційної складової еконо-

міки, передусім, валового нагромадження 
основного капіталу, для переведення еко-
номіки в режим модернізації. інвестиції – це 
«довгострокові вкладення капіталу в галузі 
промисловості». і тільки. чому довгострокові? 
Мається на увазі, що на ці інвестиції повинно 
бути розгорнуто виробництво, воно повинно 
почати видавати продукцію, і лише коли почне 
надходити виручка за неї, тільки тоді інвестор 
почне отримувати віддачу –спочатку він від-
шкодує свої вкладення, потім почне отриму-
вати і прибуток. 

незначний вплив Піі на економіку україни, 
що пояснюється їх недостатністю, волотиль-
ністю, а також неоптимальним розподілом 
по галузям. так, найбільший вплив на ввП 
здійснюють такі галузі, як «сільське, лісове та 
рибне господарство» (56%) і «будівництво» 
(49%), хоча динаміка інвестицій була суттєво 
більшою в галузях, які належать до послуг.

тому інвесторів цікавлять ті галузі, де за 
короткий час можливо забезпечити повер-
нення вкладеного капіталу з отриманням 
найбільшого прибутку (галузі «фінансова та 
страхову діяльність», «операції з нерухомим 
майном»). Прибутки з цих секторів економіки 
вивозяться закордон і не дають бажаного 
соціально-економічного розвитку країні. 

для україни потрібні Піі в реальний сек-
тор економіки (у т.ч. через спрямування їх у 
малий бізнес, нові та наукомісткі виробни-
цтва). їх метою має бути створення нових 
робочих місць, впровадження новітніх тех-
нологій, збільшення експорту, імпортозамі-
щення, створення сучасної інфраструктури.

коштів, що були вкладені у освіту і охорону 
здоров’я та соціальну допомогу, явно замало, 
щоб вони вплинули на ввП держави. крім 
того, з досвіду країн – світових лідерів (так 
званого золотого мільярду) – такі вкладання 
коштів ефективні, але мають тривалий часо-
вий лаг для отримання прибутку.

вітчизняні фінансисти вважають за краще 
так чи інакше вивозити капітали за кордон, 
а не вкладати у виробництво.таким чином 
інвестиції з україни ідуть на Захід!

вийти із сталої ситуації можливо лише 
шляхом повернення всієї заробленої у кра-
їні валюти (адже валюту ми заробляємо) на 
структурну перебудову країни.
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вплив тіньового сектору економіки  
на інноваційно-інвестиційний розвиток країни  

в контексті євроінтеграційних процесів
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у статті визначено поняття «інновація», «інвестиція», «інноваційно-інвестиційний розвиток». встановлено 
основні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку україни. Запропоновано розглянути тіньовий сектор 
як сегмент економіки, що має значний вплив на інноваційно-інвестиційний розвиток країни. визначено, що 
важливим чинником активізації інноваційних процесів у країні є державна податкова політика. узагальнено 
інформацію щодо застосування країнами Європейського союзу податкових стимулів.

ключові слова: інновація, інвестиції, інноваційно-інвестиційний розвиток, тіньовий сектор, державна по-
даткова політика.

жнакина Э.Г. вЛиЯние теневоГо сектора ЭконоМики на инноваЦионно-инвестиЦионное 
раЗвитие странЫ в контексте евроинтеГраЦионнЫХ ПроЦессов

в статье определены понятия «инновация», «инвестиция», «инновационно-инвестиционное развитие». 
установлены основные проблемы инновационно-инвестиционного развития украины. Предложено рассмо-
треть теневой сектор как сегмент экономики, который имеет значительное влияние на инновационно-инве-
стиционное развитие страны. определено, что важным фактором активизации инновационных процессов в 
стране есть государственная налоговая политика. обобщена информация по применению странами евро-
пейського союза налоговых стимулов.

ключевые слова: инновация, инвестиции, инновационно-инвестиционное развитие, теневой сектор, го-
сударственная налоговая политика. 

Zhnakina E.G. THE INFLUENCE OF SHADOW ECONOMY ON INNOVATION AND INVESTMENT 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

The article defines the notions “innovation”, “investment”, “innovation and investment development”. The basic 
problem of innovation and investment development of Ukraine was also found out. Proposed to consider the infor-
mal/ shadow sector as a segment of the shadow economy that have a significant impact on innovation and invest-
ment development. Determined that an important factor in enhancing the innovation processes in the country is state 
tax policy. Summarized information regarding the application of the EU tax incentives. 

Keywords: innovation, investment, innovation and investment development, informal/shadow sector, state 
tax policy.

постановка проблеми. створення й 
підтримка конкурентних переваг країни на 
основі інноваційної діяльності можливе лише 
в разі стабільності умов ведення бізнесу та 
наявності фінансових ресурсів, що можуть 
бути спрямовані на інноваційний розвиток. 
в україні фінансові ресурси держави мають 
бути поповнені за рахунок розширення бази 
оподаткування та виведення частини плат-
ників із тіньового сектору. одним зі стимулів 
пере-ходу підприємств у легальний сектор 
економіки має стати необхідність технічного й 
технологічного переозброєння та можливість 
працювати в сегменті новітніх технологій.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Поняття «інновація», «інвестиції», 
«інноваційно-інвестиційний розвиток» роз-
глядали в роботах такі провідні вітчизняні 

та зарубіжні вчені: Л. антонюк, а. кузнєцова, 
с. Мочерний, Л. олейнікова, Г. П’ятницька, 
Л. Федулова, й. Шумпетер, р. Фатхутдинова, 
П. друкер та інші. Питання, які стосуються 
вивчення закордонного досвіду стимулю-
вання інноваційної діяльності та можливості 
його застосування в україні, досліджували 
такі вчені: і. сердюк, о. Марченко, Г. Мель-
ничук, т. Єфименко, с. Гасанов, с. сороко, 
Є. олейніков, а. никифоров, в. диба, в. Пар-
нюк та інші. дослідженню питання тіньової 
економіки присвячені праці о. Базилінської, 
і. Мазур, о. носової, о. турчинова, о. Ярмо-
ленка та інших.

постановка завдання. водночас вплив 
тіньового сектору економіки на інноваційно-
інвестиційний розвиток країни в контексті 
євроінтеграційних процесів потребує подаль- сВ
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шого дослідження щодо виявлення головних 
тенденцій і закономірностей розвитку країни.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. на основі систематизації визначень 
поняття «інновація» в роботах видатних учених-
економістів [1–7] під інноваціями запропоновано 
розуміти результати взаємодії в науково-техніч-
ній, економічній, організаційній та соціальній 
сферах у формі нових продуктів, технологій, 
організаційно-технічних та соціально-економіч-
них рішень, наслідком впровадження яких має 
бути отримання якісних змін у конкурентних 
перевагах на внутрішніх та зовнішніх ринках.

у Законі україни «Про інвестиційну діяль-
ність» термін вживають у такому значенні: 
«інвестиції» – це всі види майнових й інтелек-
туальних цінностей, які вкладаються як об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, 
в результаті яких створюється прибуток або 
досягається соціальний ефект [8]. дослідження 
змістового наповнення поняття «розвиток» на 
рівні економічних систем та організацій достат-
ньо глибоко були проведені в монографіях 
с. Мочерного [9] та Г. П’ятницької [10].

Поєднання визначень понять «інновація», 
«інвестиції», «розвиток» дає нам можливість 
трактувати інноваційно-інвестиційний розви-
ток як процес якісних змін стану країни, що 
залежить від її інноваційного потенціалу за 
рахунок впровадження інновацій та підкрі-
плений фінансуванням у необхідних обсягах.

основними проблемами інноваційно-інвес-
тиційного розвитку україни є [11] недостатній 
обсяг фінансових ресурсів для реалізації 
інвестиційних та інноваційних проектів; низькі 
темпи впровадження високих технологій; 
висока енергоємність внутрішнього валового 
продукту; зношеність основних фондів; недо-
сконалість законодавства щодо розвитку інно-
ваційної діяльності; невиконання суб’єктами 
господарювання вимог законодавства щодо 
взяття на облік об’єктів права інтелектуальної 
власності та відсутність механізму заохочення 
введення таких об’єктів у комерційний обіг; 
нерозвиненість інноваційної інфраструктури; 
недосконалість механізму комерціалізації 
результатів наукових досліджень та розробок; 
невизначеність пріоритетів розвитку базових 
галузей економіки та відсутність сприятли-
вих умов для залучення інвестицій із метою 
забезпечення розвитку високотехнологічного 
виробництва; незначна кількість вітчизняних 
виробників високотехнологічної продукції, що 
беруть участь у міжнародному обміні техноло-
гіями, у зв’язку з недосконалістю законодав-
ства щодо трансферу технологій; недостатня 

державна підтримка впровадження інновацій 
для забезпечення розвитку малого та серед-
нього підприємництва.

Пропонуємо розглянути тіньовий сектор як 
сегмент економіки, що має значний вплив на 
інноваційно-інвестиційний розвиток держави. 
на сьогодні тіньова економіка є одним із осно-
вних негативних факторів, що заважають роз-
витку україни через зниження інвестиційного 
потенціалу. вона вилучає ресурси із процесу 
економічного й суспільного відтворення, галь-
мує перехід до інноваційної моделі розвитку 
через брак інвестиційних ресурсів і неефек-
тивне відтворення людського капіталу.

негативними наслідками існування в 
економіці значного тіньового сектору є [12] 
викривлення конкурентного середовища, що 
створює невигідні умови для функціонування 
легального сектору та спонукає його до пере-
ходу в тінь; зниження ефективності заходів 
державного регулювання економіки; змен-
шення інвестиційного потенціалу економічної 
системи через виведення коштів із країни; 
технологічна й технічна невідповідність зна-
чного сегмента економіки стандартам і нор-
мам виробництва й обслуговування, що діють 
у ринковому середовищі; скорочення обсягів 
фінансового ресурсу бюджету держави, зрос-
тання податкового навантаження на легаль-
ний сектор економіки; гальмування відтво-
рення людського капіталу; зростання рівня 
корупції внаслідок наявності великого обсягу 
неконтрольованих фінансових потоків.

важливим чинником активізації іннова-
ційних процесів у країні є державна подат-
кова політика. досвід промислово розвину-
тих країн переконує, що найчастіше шляхом 
запровадження податкових стимулів держава 
підтримує такі види інноваційної діяльності 
[13, с. 83]: проведення досліджень та розробок; 
придбання обладнання, призначеного винят-
ково для проведення досліджень та розробок; 
трансфер технологій – придбання патентних 
та безпатентних ліцензій, прав на об’єкти інте-
лектуальної власності, результатів досліджень 
та розробок, послуг технологічного характеру; 
виробниче проектування; навчання працівни-
ків; укладання підприємствами контрактів із 
дослідниками; співробітництво підприємств із 
дослідними організаціями (університетами); 
придбання програмного забезпечення; ство-
рення нових інноваційних підприємств.

узагальнену інформацію щодо засто-
сування країнами Європейського союзу 
(далі – Єс) податкових стимулів представ-
лено в таблиці.
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у розвинутих країнах практикують вилу-
чення з оподатковуваних доходів підприємств 
витрат на нддкр, податковий кредит на приріст 
нддкр, списання витрат на нддкр на собівар-
тість продукції, звільнення від оподаткування 
коштів, спрямованих на створення фондів 
ризику, оплату праці наукового й інженерного 
персоналу, підвищення кваліфікації персоналу, 
прискорену амортизацію тощо [14, с. 106].

результати аналізу зарубіжного досвіду 
використання податкових інструментів акти-
візації інноваційної діяльності показали, що 
найбільш поширеними з них є інвестиційні 
знижки з податку на прибуток в розмірі, який 
відповідає певній відсотковій частці від вар-
тості впровадженого інноваційного устатку-
вання; знижки з податку на прибуток у розмірі 
витрат на нддкр; віднесення до поточних 
витрат сум витрат на окремі види устатку-
вання, використовуваного в наукових дослі-
дженнях; створення за рахунок прибутку інно-
ваційних фондів спеціального призначення, 
не оподатковуваних прибутком; оподатку-
вання прибутку інноваційно-активних підпри-
ємств за зниженими ставками (для невеликих 
підприємств); «податкові канікули» протягом 
декількох років на прибуток, отриманий від 
реалізації інноваційних проектів [15, с. 363].

у країнах Європи використовують такі 
податкові пільги [16, с. 20–21]:

– екстра концесії – особливі пільги, що 
дають змогу підприємствам фінансувати із 
своєї податкової бази понад 100% своїх інно-
ваційних витрат;

– податковий кредит – пільга, що дає мож-
ливість підприємствам фінансувати певний 
відсоток своїх інноваційних витрат із податко-
вих зобов’язань.

важливим інструментом непрямих мето-
дів державного стимулювання інноваційної 
активності підприємств є зниження ставок 
податків. так, у великобританії податкова 
ставка на прибуток малих і середніх фірм 
становить 29%, венчурних фірм – 25%, тоді 
як стандартна ставка складає 35%. у сШа 
взагалі не підлягає оподаткуванню юридична 
форма ризикового капіталу, немає податку на 
оренду для венчурних фірм, у Франції звіль-
нено від оподаткування кошти, що вклада-
ються у венчурні проекти, а у канаді повністю 
звільняється від оподаткування прибуток від 
продажу цінних паперів або об’єктів власності 
під час реінвестування у виробництво.

у розвинутих країнах існує два основних 
види податкових знижок – на обсяг і на приріст. 
найвищу ставку податкової знижки на обсяг 
використовують австралія (150%) і сінгапур 
(200%), у нідерландах знижку на обсяг застосо-
вують лише до суми заробітної плати вчених та 
інженерів, зайнятих у сфері нддкр, а у Франції 
застосовується податкова знижка в розмірі 25% 
від суми витрат фірм, пов’язаних із здійсненням 
програм підготовки кадрів на виробництві. Мак-
симальна ставка податкової знижки на приріст 
застосовується у Франції – 50%, у канаді, сШа 
і Японії вона складає 20% [17, с. 83].

у німеччині взагалі немає податкового сти-
мулювання інноваційної діяльності. система 

таблиця
податкове стимулювання інноваційної діяльності у країнах Єс
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витрати на дослідження та роз-
робки + + + + + + +

витрати на придбання облад-
нання + + + + + + + + + + + +

трансфер технологій + +
виробниче проектування + +
навчання працівників + + +
укладання контрактів із дослідни-
ками + + + + + + +

співробітництво підприємств із 
дослідними організаціями + + + + + +

Придбання програмного забезпе-
чення + +

створення нових інноваційних 
підприємств +
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оподаткування в цій країні характеризується 
низькими податковими ставками та широкою 
податковою базою. німецькі економісти вва-
жають ефективнішим для підтримки іннова-
ційної діяльності зниження податкових ставок 
для всіх компаній, а не впровадження подат-
кових пільг. Як доказ – високий рівень іннова-
ційної активності у країні.

Податковий кодекс україни містить обме-
жений перелік податкових інструментів для 
стимулювання інноваційної діяльності, а саме 
[18]: звільнення від оподаткування 80% при-
бутку підприємств, отриманого від продажу 
устаткування, що працює на відновлювальних 
джерелах енергії або забезпечує економію 
паливно-енергетичних ресурсів; звільнення 
від оподаткування 50% прибутку підприємств, 
отриманого від здійснення енергоефективних 
заходів; звільнення від оподаткування Пдв 
операцій із оплати вартості фундаменталь-
них досліджень, нддкр особою, яка безпо-
середньо отримує такі кошти з рахунка дер-
жавного казначейства україни; звільнення від 

оподаткування Пдв операцій із ввезення на 
митну територію україни матеріалів та устат-
кування, що працює на відновлювальних дже-
релах енергії; звільнення від оподаткування 
митом матеріалів, сировини та устаткування, 
що будуть використовуватися в нанотехноло-
гічних виробництвах.

висновки. умови роботи підприємств у 
тіньовому секторі економіки не дають мож-
ливості вести повноцінну інноваційну діяль-
ність та застосовувати новітні технології через 
неможливість доступу до фінансових ресурсів 
та необхідність приховувати обсяги реалізації 
продукції чи послуг. Перехід до інноваційно-
інвестиційної моделі розвитку є потужним чин-
ником детінізації економіки країни та найкра-
щим мотивом для підприємств розвивати свої 
можливості та працювати в легальному сек-
торі економіки. Міжнародна співпраця україни 
у сфері інноваційної діяльності з країнами Єс, 
закордонний досвід використання податкових 
інструментів її активізації сприятимуть збіль-
шенню обсягів інвестицій в інноваційну сферу.
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у статті проаналізовано й обґрунтовано тенденції торговельно-економічного співробітництва Миколаїв-
ської області з країнами Єс. встановлено місце Миколаївської області серед регіонів україни. акцентовано 
увагу на динаміці зовнішньої торгівлі. відображено і проаналізовано співпрацю з країнами Єс в аграрній сфе-
рі. визначено основні напрями активізації торгово-економічного співробітництва. 

ключові слова: Європейський союз, співробітництво, торговельно-економічні відносини, експорт, імпорт, 
країни-члени Єс.

ключник а.в., Мисько с.с. анаЛиЗ торГово-ЭконоМическоГо сотрудничества никоЛаев-
ской оБЛасти в аГрарной сФере со странаМи ес

в статье проанализировано и обосновано тенденции торгово-экономического сотрудничества никола-
евской области со странами ес. установлено позицию николаевской области среди регионов украины. ак-
центировано внимание на динамике внешней торговли. отображено и проанализировано сотрудничество со 
странами ес в аграрной сфере. определено основные направления активизации торгово-экономического 
сотрудничества. 

ключевые слова: европейский союз, сотрудничество, торгово-экономические отношения, экспорт, им-
порт, николаевская область, страны-члены ес.

Klyuchnyk A.V., Misko S.S. ANALYSIS OF TRADE-ECONOMIC COLLABORATION OF MYKOLIV DISTRICT 
WITH EU COUNTRIES IN AGRARIAN AREA

In this article was analyzed and solvated main trends of trade-economic collaboration of Mykolaiv district with 
EU countries. The position of Mykolaiv district from all districts of Ukraine were set up. Attentions were accented on 
foreign trade dynamics. Collaboration with EU countries in agrarian area were displayed and discovered. The main 
direction of intensify trade-economic collaboration were ascertain. 

Keywords: EU, collaboration, trade-economic partnership, export, import, Mykolaiv district, member coun-
tries of EU.

постановка проблеми в загальному 
вигляді. на сьогодні основним напрямом 
розвитку було обрано європейський шлях. 
стабільність, ефективність і подальший роз-
виток насамперед залежить від аналізу попе-
редніх досягнень, визначення сильних і слаб-
ких боків.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання проблематики торговельно-еконо-
мічного співробітництва з країнами Європей-
ського союзу (далі – Єс), доцільність і акту-
альність відносин із союзом, аналіз проблем 
співпраці досліджували в роботах і. Бураков-
ський, н. краснов, а. кандиба, а. ключник, 
к. Парасій. 

виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. торговельно-еко-

номічне співробітництво між регіонами країн 
дозволяє забезпечувати діяльність кожної із 
сторін. активізація співпраці стимулює розви-
ток кожної області в спільних галузях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою цієї роботи є ана-
ліз торговельно-економічного співробітництва 
між Миколаївською областю та країнами Єс, 
подальші перспективи співпраці, стабілізація і 
розвиток наявних відносин. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. неможливо уникати факт, що україна 
підлягає впливу з боку Європейського союзу 
через близькі географічні кордони. Якщо роз-
глядати такий процес у призмі майбутнього, 
то цей він досить позитивно спрямований. на 
сьогодні потрібно визначитись із подальшим сВ
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планом дій для збереження наявних і розви-
тку торгово-економічних відносин. 

Миколаївська область під час співпраці з 
країнами Єс намагається повністю відкрити 
свій торгово-економічний потенціал, не див-
лячись на ряд певних проблем, які сповільню-
ють прогрес. 

варто зазначити, оскільки направле-
ність виробництва і співпраці налаштовані 
до розширення відносин із Єс, можна вба-
чати в цьому низку сприятливих чинників. 
однак, з іншого боку, ми мали відкритий 
виклик для україни щодо позицій на зовніш-
ніх ринках.

аналіз торгово-економічного співробіт-
ництва Миколаївської області дасть змогу 
повністю оцінити ситуацію, що допоможе від-
крито і фактично описати можливості.

для подальшого дослідження проаналізу-
ємо співробітництво Миколаївської області з 
країнами Єс. визначимо динаміку експорту 

товарів до країн серед областей україни 
всього за 2013–2015 рр. (таблиця 1).

таким чином, аналіз даних дає змогу ствер-
джувати, що динаміка експорту товарів із країн 
Єс Миколаївської області зростає серед регі-
онів за досліджуваний період. так, у 2015 р. 
порівняно з 2014 р. відповідне збільшення на 
20,9%, що є найбільшим показником серед 
регіонів. наступним після Миколаївської 
області слідує вінницька область – понад 
16% збільшення експорту. Місткість у загаль-
ній кількості експорту 2015 р. – 1,19%. однак 
слід звернути увагу на зменшення експорту з 
країн Єс за 2013–2015 рр. – близько на 23,5% 
менше у 2015 р., ніж у 2014 р.

відобразимо динаміку імпорту това-
рів до країн Єс за регіонами україни за  
2013–2015 рр. в таблиці 2.

аналізуючи стан імпорту товарів Мико-
лаївської області до країн Єс серед регіонів 
україни, можна стверджувати про відповідну 

таблиця 1
Динаміка експорту товарів із країнами Єс за регіонами україни

(тис. дол. сШа)
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 2014 р., %

усього по країнах Єс 16573525,4 17002906,8 13015209,7 76,5
вінницька 176282,3 236474,4 274352,6 116,0
волинська 364310,8 474571,2 455876,7 96,1
дніпропетровська 1808209,6 1754625,1 1347291,6 76,8
донецька 3191066,3 2630286,8 1713717,9 65,2
житомирська 180375,1 246697,6 211822,9 85,9
Закарпатська 1027864,2 1171365,6 985263,0 84,1
Запорізька 664393,2 872622,0 825267,8 94,6
івано-Франківська 210571,9 250625,7 217320,8 86,7
київська 429249,9 511964,0 512351,1 100,1
кіровоградська 192561,1 168859,8 89735,6 53,1
Луганська 1322088,3 876436,0 116127,0 13,2
Львівська 867517,8 942918,5 866760,0 91,9
Миколаївська 233412,7 201989,4 244185,2 120,9
одеська 334600,8 457111,3 449468,0 98,3
Полтавська 798686,6 834174,3 606980,5 72,8
рівненська 176918,8 233019,1 236572,1 101,5
сумська 126182,7 137216,6 148030,3 107,9
тернопільська 250297,0 251489,3 207679,5 82,6
Харківська 309669,7 302135,5 201579,1 66,7
Херсонська 99523,4 132162,1 72611,2 54,9
Хмельницька 148431,7 179311,3 190858,8 106,4
черкаська 177183,2 221844,9 158394,9 71,4
чернівецька 55691,6 60960,9 59304,7 97,3
чернігівська 150953,6 223396,3 182673,5 81,8
м. київ 3157167,0 3475674,5 2469347,9 71,0

Джерело: доповнено автором за даними [1]. 
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стабільність за останні роки. так, у 2015 р. 
збільшення щодо 2014 р. сягає 1,8%, що є 
найбільшим показником серед областей укра-
їни. відносна місткість Миколаївської області 
в загальній масі імпорту 2015 р. – 0,9%.

визначивши місце Миколаївської області в 
аспекті торгівлі товарної продукції, перейдемо 
до аналізу торгівлі послугами з країнами Єс.

визначимо динаміку експорту послуг 
із країн Єс за регіонами україни за  
2013–2015 рр. (таблиця 3). 

отже, динаміка експорту послуг із країн Єс 
для Миколаївської області є негативною. аналі-
зуючи таблицю, бачимо відповідне зменшення 
у 2015 р. порівняно з 2014 р. на 21,3%, що є 
середнім показником серед інших регіонів укра-
їни. сусідні області (кіровоградська, одеська, 
Херсонська) мають аналогічні результати змен-
шення експорту послуг із Єс на 29,6%, 26,8%, 
17,0%. Місткість Миколаївської області в загаль-
ному числі експорту послуг у 2015 р. – 2,42%.

визначимо динаміку імпорту послуг із країн 
Єс за регіонами україни за 2013–2015 рр. 
(таблиця 4).

таким чином, аналіз динаміки імпорту послуг 
із країн Єс за регіонами україни дозволяє ствер-
джувати про стабільне зменшення показників. 
За 2013–2015 рр. рівень загального імпорту 
зменшився на 12,7%, що дає змогу стверджу-
вати про негативну тенденцію. Миколаївська 
область у 2015 р. отримала збільшення імпорту 
на 4,6% порівняно з 2014 р. Порівняно з іншими 
регіонами – відносно середній результат (Хер-
сонська – +118,1%; тернопільська -+4,6%; дні-
пропетровська -+38,1%). Місткість Миколаїв-
ської області в загальному числі імпорту послуг 
2015 р. – 1,62%.

Миколаївська область займає позицію 
вище середньої щодо інших регіонів особливо 
на півдні україни.

доречно буде розглянути зовнішню 
торгівлю Миколаївської області окремо, 

таблиця 2 
Динаміка імпорту товарів до країн Єс за регіонами україни

(тис. дол. сШа)
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 2014 р., %

усього по країнах Єс 26766929,5 21069126,2 15330156,2 72,8
вінницька 218621,3 171797,5 146209,1 85,1
волинська 849349,0 626487,8 534528,3 85,3
дніпропетровська 1996873,9 1752460,4 1102378,6 62,9
донецька 1239852,4 598756,7 159479,8 26,6
житомирська 242400,1 183142,5 137160,9 74,9
Закарпатська 863620,8 765356,8 602923,1 78,8
Запорізька 485951,3 371153,3 298367,4 80,4
івано-Франківська 384861,6 301682,4 203808,2 67,6
київська 2437462,5 1810436,9 1241738,7 68,6
кіровоградська 102880,5 90462,0 41336,6 45,7
Луганська 254750,4 127808,2 42813,5 33,5
Львівська 1894933,7 1624296,3 991247,5 61,0
Миколаївська 180336,4 135586,6 137976,2 101,8
одеська 787301,1 639144,0 274776,4 43,0
Полтавська 314192,3 299345,0 272238,5 90,9
рівненська 191052,1 154303,6 118843,9 77,0
сумська 295509,8 250568,2 155413,9 62,0
тернопільська 301795,4 258691,4 210257,2 81,3
Харківська 601281,6 464533,3 347705,7 74,9
Херсонська 120447,2 64904,6 54218,2 83,5
Хмельницька 255903,2 174409,0 144464,7 82,8
черкаська 238294,7 193147,3 114760,2 59,4
чернівецька 94498,3 69933,1 44519,3 63,7
чернігівська 209983,5 223930,5 148074,3 66,1
м.київ 10929050,1 8001916,9 5621458,8 70,3

Джерело: доповнено автором за даними [1].
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маючи можливість виділити основних 
країн-партнерів.

аналізуючи таблицю 5, було визначено 
основних експортних партнерів Миколаїв-
ської області за 2010–2015 рр. відносини з 
Бельгією мали досить стабільну тенденцію 
до підвищення до 2013 р. (25464,3 тис. дол. 
сШа), однак згодом різкий спад у 2015 р. 
(3514,6 тис. дол. сШа). аналогічна ситуація 
склалась із великою Британією. найбільша 
кількість експорту спостерігаємо у 2012 р. 
(28368,1 тис. дол. сШа), а у 2015 р. різке 
зменшення (5686,6 тис. дол. сШа). Порівню-
ючи кількість товару експортованого до Фран-
ції у 2010 р. (38622,3 тис. дол. сШа) з 2015 р. 
(4735,5 тис. дол. сШа), маємо відповідне 
зменшення обсягів експорту. Попри все можна 
виділити і стабільні відносини. так, відносини 
з Латвією у 2010 р. (961,8 тис. дол сШа) від-
носно не змінились у 2015 р. (742,5 тис. дол. 
сШа). сума експортованої продукції до угор-

щини у 2010 р. (1893,1 тис. дол. сШа) має зна-
чно нижчий рівень у 2015 р. (1311,9 тис. дол. 
сШа). Попри все можна виділити країни 
з якими співпраця розвивається і кількість 
експортованої продукції зростає. до Гре-
ції ще у 2010 р. було продано незначну кіль-
кість продукції (299,5 тис. дол. сШа), однак 
уже у 2015 р. показник зріс майже у 20 разів 
(6083,2 тис. дол. сШа). слід звернути увагу 
на іспанію – ще у 2010 році кількість експор-
тованої продукції була на середньому рівні 
відносно інших країн (12738 тис. дол. сШа), 
а вже в 2015 році (76520 тис. дол. сШа) посі-
дає одне з лідируючих позицій серед експор-
терів. відносини з італією почали набирати 
оберти у 2010 році (14341,1 тис. дол. сШа) і до 
2015 року відбулося збільшення майже в три 
рази (38722,7 тис. дол. сШа). сусідня країна 
Польща теж знайшла своє місце у експорте-
рах лідерах. Ще в 2010 кількість експортованої 
продукції сягала 1601,9 тис. дол. сШа, однак 

таблиця 3 
Динаміка експорту послуг із країн Єс за регіонами україни

(тис. дол. сШа)
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 2014 р., %

усього по країнах Єс 4195704,3 3991627,0 2927894,0 73,4
вінницька 18590,9 13208,7 11228,2 85,0
волинська 53238,3 56537,4 49173,4 87,0
дніпропетровська 209744,6 169259,9 98148,0 58,0
донецька 132988,1 183230,4 23196,8 12,7
житомирська 28307,0 26809,3 21059,4 78,6
Закарпатська 268353,3 181283,6 169200,1 93,3
Запорізька 35556,0 31206,5 24226,5 77,6
івано-Франківська 52618,3 55070,0 35888,8 65,2
київська 392350,2 295322,6 116242,7 39,4
кіровоградська 3103,9 5958,9 4193,8 70,4
Луганська 21602,4 91048,2 4817,3 5,3
Львівська 252667,0 325737,8 301160,2 92,5
Миколаївська 86340,6 90160,9 70912,1 78,7
одеська 410119,4 375812,1 275167,4 73,2
Полтавська 51465,9 60090,0 30372,1 50,5
рівненська 13938,4 13051,1 10502,2 80,5
сумська 9172,3 8769,7 9247,5 105,4
тернопільська 51152,2 46435,1 35557,0 76,6
Харківська 52131,9 51531,9 59858,4 116,2
Херсонська 12415,8 13277,9 11017,3 83,0
Хмельницька 21922,9 19116,1 18626,9 97,4
черкаська 13963,6 13660,9 12612,2 92,3
чернівецька 9926,1 9566,2 13850,6 144,8
чернігівська 11292,9 11828,4 10956,8 92,6
м.київ 1582944,4 1412093,6 1158855,9 82,1

Джерело: допрацьовано автором за даними [1].
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вже у 2015 році – 13362,3 тис. дол. сШа. таким 
чином, основними партнерами серед країн 
Єс з питань експорту можна вважати Латвію, 
угорщину, Грецію, іспанію, італію та Польщу.

розглянемо детально динаміку імпорту 
товарів Миколаївської області за країнами 
Єс, що знайшло відображення в таблиці 6.

аналізуючи таблицю 6, було отримано 
інформацію про основних партнерів Мико-
лаївської області в питаннях імпорту за  
2010–2015 рр. відносини з Болгарією у 
2010 р. встановились на відносно серед-
ньому рівні (4487,4 тис. дол. сШа), а вже у 
2015 р. знизились у 20 разів (247,8 тис. дол. 
сШа). співпраця з данією у 2010 р. налічу-
вала значну кількість імпортованої продукції 
(18139,6 тис. дол сШа), однак за досліджу-
ваний період спостерігаємо тенденцію до 
зниження, і вже у 2015 р. найменший показ-
ник (775,3 тис. дол. сШа). імпортні операції 
з Грецією за 2010 р. (1465,7 тис. дол. сШа) 

значно перевищують кількість у 2015 р. 
(313,1 тис. дол. сШа). однак можна виділити і 
більш стабільну динаміку імпорту товарів. від-
носини з австрією особливо не змінювались як 
і у 2010 р. (971,6 тис. дол. сШа), як і у 2015 р. 
(1062,4 тис. дол. сШа). кількість імпортних 
товарів до Франції не зазначала значних змін 
із 2010 р. (5265,8 тис. дол. сШа) по 2015 р. 
(6743,1 тис. дол. сШа). найбільше відносини 
в питаннях імпорту розвивались із Польщею – 
з 2010 р. з сумою в 18031,5 тис. дол. сШа вже 
у 2015 р. кількість імпортної продукції налічу-
вала 28367,1 тис. дол. сШа. у тенденції до 
збільшення бачимо відносини з великою Бри-
танією – з 9912,2 у 2010 р. до 14911,6 тис. дол. 
сШа у 2015 році. найбільша кількість імпорту 
з країн Єс надходить з австрії, Франції, 
Польщі, великої Британії.

таким чином, можна підбити загальний 
результат торгово-економічної діяльності 
Миколаївської області з країнами Єс.

таблиця 4 
Динаміка імпорту послуг із країн Єс за регіонами україни

(тис. дол. сШа)
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 2014 р., %

усього по країнах Єс 4211982,9 3148759,2 2750140,8 87,3
вінницька 26757,6 9379,8 9134,7 97,4
волинська 20891,5 16455,5 13762,3 83,6
дніпропетровська 262968,0 228158,3 315135,5 138,1
донецька 302736,2 183548,9 81535,7 44,4
житомирська 6583,4 5602,9 5315,8 94,9
Закарпатська 30361,1 27056,1 14121,5 52,2
Запорізька 36795,3 29094,8 27074,5 93,1
івано-Франківська 24675,9 17528,2 11078,2 63,2
київська 171997,0 152385,9 84307,7 55,3
кіровоградська 39993,1 24695,6 14279,6 57,8
Луганська 107655,9 16690,3 1180,6 7,1
Львівська 92052,6 64090,2 33441,3 52,2
Миколаївська 58442,9 42344,9 44275,0 104,6
одеська 194503,4 151972,8 83675,6 55,1
Полтавська 120163,3 130228,1 115632,8 88,8
рівненська 22480,1 15980,6 12119,7 75,8
сумська 38009,3 18165,9 16997,7 93,6
тернопільська 10864,5 7459,4 7799,4 104,6
Харківська 98671,4 67831,1 62223,6 91,7
Херсонська 1898,9 1932,5 4214,5 218,1
Хмельницька 12676,6 7875,9 8534,8 108,4
черкаська 11368,0 18877,8 16951,6 89,8
чернівецька 1861,1 1003,1 500,0 49,8
чернігівська 25675,0 26087,1 12322,0 47,2
м.київ 1851566,2 1437671,5 1184988,5 82,4

Джерело: допрацьовано автором за даними [1].
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Миколаївська область підтримує зовніш-
ньоекономічні зв’язки майже з усіма країнами 
Єс. опираючись на сформовану таблицю, 
можна виділити основних партнерів і стан 
співпраці. 

не є новиною, що на ринку країн Євро-
пейського союзу існує низка перешкод для 
вітчизняного виробника. такими є комплекси 
торговельно-політичного, структурно-еконо-
мічного характеру. виявити можливо під час 
розгляду проблем міжнародної конкуренто-
спроможності виробників з україни. 

розвиток відносин із Єс дало змогу забез-
печило нову можливість присутності на ринку 
у вигляді повної інтеграції єдиного ринку із 
впровадженням чотирьох свобод: вільного 

пересування людей, товарів, послуг і капіта-
лів та спільної політики. однак це створить і 
нові ризики: скорочення обсягів торговельних 
операцій внаслідок денонсації договорів про 
вільну торгівлю між україною і країнами, що 
вступили до Єс; послаблення конкурентних 
позицій українських експортерів на ринках 
нових членів через поширення на останніх 
торговельного режиму Єс стосовно імпорту з 
третіх країн [5].

важливим кроком для забезпечення еко-
номічного зростання україни та входження 
її повноправним членом до Європейського 
економічного простору є запровадження 
зони вільної торгівлі (Звт) між україною та 
Єс [6; 7; 8].

таблиця 5 
Динаміка експорту товарів до країн Єс з миколаївської області

(тис. дол. сШа)

 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 
2014 р., %

усього по країнах 
Єс 1597095 1654399 2370725 2174098 1837492 1603064 87,24193

Зокрема:
австрiя 121 415,1 23,4 5,3 788,5 642,9 81,53456
Бельґiя 8511,5 17332,8 26123,5 25464,3 2817,2 3514,6 124,7551
Болгарiя 1674,5 2173,3 1131,8 75,2 835 1236,1 148,0359
велика Британія 69537,4 11891,1 28368,1 24984,8 19853 5686,6 28,64353
Грецiя 299,5 7714,9 4380 7848,7 1967,3 6083,2 309,2157
данiя 367,5 31,6 2846,9 – 2 1968,3 98415
естонiя 1135,7 979,6 1117,9 1192,5 668,1 495,9 74,22542
Iрландiя 19,2 2,1 1707,5 10441,2 5778,8 8706,6 150,6645
Iспанiя 12738 32052,3 82440,4 32106,5 46697,8 76520 163,8621
Iталiя 14341,1 11988,7 39142 16159,2 31672,2 38722,7 122,2608
кiпр 217,4 276,5 749,4 23,2 3146,9 1862,1 59,17252
Латвiя 961,8 1128,7 1055,6 6520,5 1342 742,5 55,32787
Литва 5849,2 4022,8 3404,2 1103,6 751,4 3426,3 455,9888
Люксембург 1 17,8 58,9 137,7 236,6 169,4 71,59763
Мальта 174,3 92,9 83,6 56,6 180,7 668,1 369,7288
нiдерланди 4786,3 51243,2 18641,5 49800,9 36716,8 22417,6 61,05543
німеччина 14714,2 11397,5 8685,3 31154,5 9555,8 16421,3 171,8464
Польща 1601,9 4717,5 3874,2 12484,2 15179,5 13362,3 88,02859
Португалiя 5607,7 16,3 4037,9 450 7892,7 34180 433,0584
румунiя 65,2 53,5 25,2 11 5604,1 377,3 6,732571
словаччина 403 499,6 718,5 1535,3 58,1 539 927,7108
угорщина 1893,1 3520,1 3386,9 1387,7 874,4 1311,9 150,0343
Фiнляндiя – 25,4 – 24,3 – 1,2
Францiя 38622,3 23290,8 1076,4 9828,5 9335,2 4735,5 50,72735
Хорватія – – 2,6 – 8,8 –
чехія 416,8 6,9 214,5 592,7 3,8 332,8 8757,895
Швецiя 333,2 799,5 261,5 24,3 22,7 61 268,7225

Джерело: доповнено автором з джерела [1].



49

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

досвід країн Центральної Європи свідчить, 
що угода про Звт створила лише сприят-
ливі торговельно-економічні умови для роз-
витку експорту цих країн. але лібералізація 
зовнішньоекономічної діяльності виявилась 
недостатньою для вирішення проблеми роз-
витку експорту, підвищення конкурентоспро-
можності промислових товарів, структурних 
змін в економіці. використання повною мірою 
можливостей, які надаються угодою про Звт, 
гальмується внутрішніми труднощами, зна-
чення яких останніх часом зросло.

в умовах кризового стану економіки україни 
впровадження високих темпів реформування 
у поєднані із структурними змінами еконо-
міки потребує не тільки значного фінансового 

забезпечення таких перетворень, а може 
спричинити глибокі потрясіння у соціальних 
структурах суспільства (особливо в галузях 
сільського господарства, вугільної та мета-
лургійної промисловості). створення Звт між 
україною та Єс матиме рацію, якщо задово-
лення інтересів і потреб країни здійснювати-
меться оптимальним з економічного погляду 
шляхом. Це не лише задоволення поточних 
потреб окремих суб’єктів господарювання на 
вигідних умовах, а і створення певних пере-
думов для збалансованого сталого розвитку 
господарства в цілому [5; 6].

Процес руху до режиму вільної торгівлі у 
відносинах україни та Єс повинен бути пое-
тапним та асиметричним, тобто лібераліза-

таблиця 6 
Динаміка імпорту товарів миколаївської області за країнами Єс

(тис. дол. сШа)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 2014 
року, %

усього по країнах 
Єс 866068 1041482 895654 928887 631269 574741 91,045

у тому числі
австрiя 971,6 724,3 1801,9 949,4 1292,9 1062,4 82,17
Бельґiя 1092,3 958,6 4931,3 19391,6 11453,4 12897,1 112,60
Болгарiя 4487,4 2959,9 2642 1165,7 1267,7 240,7 18,99
велика Британія 9912,2 11220,1 15740,9 12930,1 14654,9 14911,6 101,75
Грецiя 1465,7 1983,6 1900,5 903,9 1136,4 313,1 27,55
данiя 18139,6 10250,7 7450,7 1296,4 1655,6 775,3 46,82
естонiя 2781,6 6539,6 – 2,2 265 12,9 4,86
Iрландiя 5937,7 10512,3 10615,9 13467,9 11345,9 10849,9 95,62
Iспанiя 9737,9 1939 3968,3 7960,3 8460,2 5496,5 64,96
Iталiя 16043,7 21115,3 16914,7 17395,4 13048,5 12177 93,32
кiпр 211,8 44788,4 21771,8 0,4 822,7 1296 157,53
Латвiя 873,4 3,2 255,4 361,4 335,9 181,2 53,94
Литва 349,2 678,9 636,2 320,4 143,7 3401,8 2367,29
Люксембурґ – 8,3 2255,8 6,5 1389,3 – -
Мальта 8 – 0 0,1 0,2 0,2 100
нiдерланди 14271,9 10557,2 11559,1 10696,2 9291,5 10017,9 107,81
німеччина 29703,8 32999,4 45771,4 24241,8 15165,5 18770,7 123,77
Польща 18031,5 20265,9 27817,4 39131,5 23531,5 28367,1 120,54
Портуґалiя 221,4 423,2 421,8 697,7 690,3 366,8 53,13
румунiя 1683,6 8233,8 25278,6 7021,7 8755,7 2632 30,06
словаччина 2468,5 2278,4 2594,2 1271,6 511,6 800,9 156,54
угорщина 488,7 255,8 3724,7 6995,3 2515,7 1525,9 60,65
Фiнляндiя 264,8 3045,8 305,1 2131,7 274,7 268,3 97,67
Францiя 5265,8 9312 14677,8 7395 5377,6 6743,1 125,39
Хорватія 138,6 194,8 49,8 39,3 91,5 0,5 0,54
чехія 2450,3 4551,5 4639 3059,1 1202,3 4092,2 340,36
Швецiя 1095,6 150952,4 754,1 1351,1 724,5 575,9 79,48

Джерело: за даними джерел [1; 2; 3].
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ція ринку Єс має випереджати лібералізацію 
імпорту з боку україни [6].

висновки. отже, отримані результати дають 
змогу виділити місце Миколаївської області, як 
представника ринку Єс. З кожним роком, отри-
муючи нові можливості для розвитку, відбува-
ється впровадження нових ідей, технологій. 

аграрні підприємства на сьогодні мають 
значний потенціал. Показники співробітни-
цтва між Миколаївською областю і країнами 
Єс показують значну активізацію співпраці, 
збільшення об’ємів експорту й імпорту. тен-
денція визначається як позитивно направ-
лена. для подальшого розвитку потрібно 
проаналізувати сильні і слабкі боки, для акти-
візації перших і уникнення других.

Загалом можна виділити ряд завдань, яким 
можна приділити увагу в майбутньому: 

– визначення шляхів підвищення конку-
рентоспроможності аграрних підприємств 
Миколаївської області;

– забезпечення заходів, створення умов 
для доступу товарів на ринки Єс;

– створення систем стандартизації та під-
твердження відповідними стандартами;

– укладення довгострокових відносин з 
регіонами країн Єс;

– розвиток спільних галузей співробітни-
цтва;

– покращення рівня міжнародного еконо-
мічного співробітництва, залучення технічної 
допомоги.

таким чином, буде досягнуто результат, 
коли співробітництво між Миколаївською 
областю і країнами Єс буде відповідати буде 
спеціалізованим та оптимізованим. 

таблиця 7 
Зовнішня торгівля миколаївської області з країнами Єс

(тис. дол. сШа)
 Експорт за 2015 рік  імпорт за 2015 рік

усього по країнах Єс вартість питома вага вартість питома вага сальдо
у тому числі 244115,2 100 137777 100 106338,2
австрiя 642,9 0,26% 1062,4 0,77% -419,5
Бельґiя 3514,6 1,44% 12897,1 9,36% -9382,5
Болгарiя 1236,1 0,51% 240,7 0,17% 995,4
велика Британія 5686,6 2,33% 14911,6 10,82% -9225
Грецiя 6083,2 2,49% 313,1 0,23% 5770,1
данiя 1968,3 0,81% 775,3 0,56% 1193
естонiя 495,9 0,20% 12,9 0,01% 483
Iрландiя 8706,6 3,57% 10849,9 7,87% -2143,3
Iспанiя 76520 31,35% 5496,5 3,99% 71023,5
Iталiя 38722,7 15,86% 12177 8,84% 26545,7
кiпр 1862,1 0,76% 1296 0,94% 566,1
Латвiя 742,5 0,30% 181,2 0,13% 561,3
Литва 3426,3 1,40% 3401,8 2,47% 24,5
Люксембурґ 169,4 0,07% – - -
Мальта 668,1 0,27% 0,2 0,00% 667,9
нiдерланди 22417,6 9,18% 10017,9 7,27% 12399,7
німеччина 16421,3 6,73% 18770,7 13,62% -2349,4
Польща 13362,3 5,47% 28367,1 20,59% -15004,8
Портуґалiя 34180 14,00% 366,8 0,27% 33813,2
румунiя 377,3 0,15% 2632 1,91% -2254,7
словаччина 539 0,22% 800,9 0,58% -261,9
угорщина 1311,9 0,54% 1525,9 1,11% -214
Фiнляндiя 1,2 0,00% 268,3 0,19% -267,1
Францiя 4735,5 1,94% 6743,1 4,89% -2007,6
Хорватія – - 0,5 0,0004% -
чехія 332,8 0,14% 4092,2 2,97% -3759,4
Швецiя 61 0,02% 575,9 0,42% -514,9

Джерело: доповнено автором на основі джерел [1; 2].
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вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських 
територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного 

підприємництва

ковальчук с.Я.
кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки
вінницького національного аграрного університету

у статті розглянуто участь аграрного сектору національної економіки в сучасних реаліях інтеграційних 
процесів. виділено основні моменти функціонування зони вільної торгівлі між україною та Єс. обґрунтовано, 
поглиблення нерівномірності та непропорційності глобального розвитку, який приймає форму асиметричних 
ефектів, що найчастіше проявляється у прискореному причинно-наслідковому поширенні негативних ефек-
тів глобалізації. охарактеризовано цілі сталого розвитку сільських територій, зазначено, що серед основних 
складових падіння індексу сталого сільського розвитку особливе занепокоєння викликає різке скорочення 
підприємницької зайнятості в селах україни. доведено, що адаптація до аграрної політики україни до стан-
дартів Єс передбачає наближення її політики до принципів саП, зокрема: направлення аграрної політики на 
розвиток сільської місцевості, охорону навколишнього середовища, безпеку продуктів харчування. 

ключові слова: процеси глобалізації, селозберігаюча модель, сільські території, аграрне підприємни-
цтво, сталий розвиток сільського господарства, аграрні холдинги, землекористування, інститут сільського са-
моврядування.

ковальчук с.Я. вЛиЯние ГЛоБаЛиЗаЦийниХ ПроЦессов на раЗвитие сеЛьскиХ территорий 
в контексте сеЛоЗБериГаЮЩей МодеЛи аГрарноГо ПредПриниМатеЛьства

в статье рассмотрено участие аграрного сектора национальной экономики в современных реалиях инте-
грационных процессов. выделены основные моменты функционирования зоны свободной торговли между 
украиной и ес. обоснованно, углубление неравномерности и непропорциональности глобального развития, 
которое принимает форму асимметричных эффектов, что чаще всего проявляется в ускоренном причинно-
следственном распространении негативных эффектов глобализации. охарактеризовано, цели устойчивого 
развития сельских территорий, отмечено, что среди основных составляющих падения индекса устойчивого 
сельского развития особенную обеспокоенность вызывает резкое сокращение предпринимательской занято-
сти в селах украины. доказано, что адаптация к аграрной политике украины к стандартам ес предусматри-
вает приближение ее политики к принципам саП, в частности: направление аграрной политики на развитие 
сельской местности, охрану окружающей среды, безопасность продуктов питания.

ключевые слова: процессы глобализации, селозберигающая модель, сельские территории, аграрное 
предпринимательство, устойчивое развитие сельского хозяйства, аграрные холдинги, землепользования, ин-
ститут сельского самоуправления.

Kovalchuk S.Y. INFLUENCE OF GLOBALIZACIYNIKH OF PROCESSES IS ON DEVELOPMENT OF RURAL 
TERRITORIES IN CONTEXT OF SELOZBERIGAYUCHEI OF MODEL OF AGRARIAN ENTERPRISE

In the article participation is considered agrarian the sector of national economy in modern realities of integration 
processes. The basic moments of functioning of free trade zone are selected between Ukraine and ES. Grounded, 
deepening of unevenness and disproportion of global development which takes a form asymmetric effects that more 
frequent all shows up in speed-up причинно-наслідковому distribution of negative effects of globalization. It is de-
scribed, aims of steady development of rural territories, it is marked that among the basic constituents of falling of 
index of steady rural development the special disturbance causes sharp reduction of enterprise employment in the 
villages of Ukraine. It is well-proven that adaptation to the agrarian policy of Ukraine to the standards of ES foresees 
approaching of its policy to principles of glanderss, in particular: sending of agrarian policy is to development of rural 
locality, guard of environment, safety of food stuffs. 

Keywords: processes of globalization, selozberigayuchei of model, rural territories, agrarian enterprise, steady 
development of agriculture, agrarian holdings, land-tenures, institute of rural self-government.
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постановка проблеми. на початку 
нового тисячоліття глобалізація стала важ-
ливим реальним аспектом розвитку сучасної 
світової системи, однією із найвпливовіших 

сил, що визначає подальший розвиток сві-
тової цивілізації. Проте результат її прояву є 
неоднозначним для окремих країн та регіонів 
світу. упродовж останніх років глобалізаційні 
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процеси значно впливають на нерівномірності 
економічного розвитку, нееквівалентність 
зовнішньоекономічного обміну між країнами, 
міжнародну дивергенцію доходів і глобальну 
бідність. входження економіки україни до сві-
тового економічного простору, участь вітчиз-
няних виробників у конкурентній боротьбі 
на міжнародному ринку надає нового змісту 
процесу інтеграції між ланками національної 
економіки. Процеси глобалізації, що відбу-
ваються у світі, сприяють зростанню об’ємів 
виробництва, споживання, переміщення 
товарів, що налагоджує формування зовніш-
ньоторговельного механізму інтеграції укра-
їни у європейський економічний простір

аналіз наукових досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку сільських території 
за селозберігаючою моделлю для забезпе-
чення економічного розвитку україни привер-
тає увагу провідних науковців. Зокрема, при 
вивченні зазначених проблем в агропромис-
ловому секторі вагомими є праці: в.і. Борейка, 
П.П. Борщевського, З.Ф. Бриндзі, Б.в. Бур-
кинського, о.о. веклич, П.і. Гайдуцького, 
Б.М. данилишина, М.і. долішнього, с.і. доро-
гунцова, B.C. кравцова, Г.М. калетніка, 
Л.Є. купінець, а.с. Лисецького, Л.Г. Мель-
ника, в.Я. Месель-веселяка, B.C. Міщенка, 
П.П. руснака, с.к. Харічкова, B.C. Хача-
турова, М.а. Хвесика, Є.в. Хлобистова, 
М.в. Щурика та інших дослідників. водночас 
наукові дослідження формування механізмів 
сталого розвитку вітчизняного сільського гос-
подарства з орієнтацією на зарубіжний досвід 
забезпечення сталості розвитку аграрної 
сфери потребують подальшого вивчення.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. сучасний етап розви-
тку світового господарства характеризується 
активними глобалізаційними процесами. Це 
свідчить, з одного боку, про формування еко-
номіки нового типу, а з іншого, глобальних 
перетворень – перехід до наступного ступеня 
розвитку світового співтовариства. Проте 
недостатньо дослідженими залишаються 
питання селозберігаючої моделі розвитку 
аграрного підприємництва під впливом про-
цесів глобалізації. 

метою статті є висвітлення основних засад 
формування сталого розвитку сільського гос-
подарства, визначення стратегічних орієнтирів 
для розвитку аграрної сфери україни.

виклад основного матеріалу. у резуль-
таті глобалізації світова економіка стає єди-
ною цілісною, функціонально та інституційно-
структурованою багаторівневою системою 

характерною ознакою якої є асиметричний 
розвиток її елементів, зумовлений різницею 
явних і латентних потенціалів.

Поглиблення нерівномірності та непропо-
рційності глобального розвитку, приймаючи 
форму асиметричних ефектів, найчастіше 
проявляється у прискореному причинно-
наслідковому поширенні негативних ефектів 
глобалізації [1]. тому порушення стабільності 
та раптова криза в україні змушують дер-
жаву виробників та інвесторів шукати нові 
напрями розвитку країни та диверсифікувати 
ринки збуту. особливу увагу привертає аграр-
ний сектор економіки, який характеризується 
потужним експортним потенціалом.

основними детермінантами успіху в умо-
вах глобального поступу стають структурна 
перебудова зовнішньоекономічного потенці-
алу зі стратегічною орієнтацією на експорт 
конкурентоспроможної агропродовольчої 
продукції та визначення перспективних ринків 
збуту [1].

трансформаційні процеси форм влас-
ності і господарювання в україні тривають 
уже давно та сприяють позитивним змінам у 
сфері сільського господарства, проте, незва-
жаючи на здійснення низки організаційно-
правових заходів, аграрна сфера перебуває у 
кризовому стані. у розробленій стратегії ста-
лого розвитку «україна–2020» важливе місце 
займає механізм сталого розвитку сільського 
господарства, який відповідає сучасним умо-
вам господарювання та спрямовується на 
забезпечення збалансованого функціону-
вання вітчизняної аграрної сфери. 

При цьому вагоме значення має саме зару-
біжний досвід формування сталого розвитку 
сільського господарства розвинених країн світу. 
аграрна галузь української економіки, демон-
струючи стабільний динамічний розвиток, є 
надійним фундаментом забезпечення продо-
вольчої безпеки держави, базисом розширення 
її експортного потенціалу, джерелом задово-
лення внутрішнього попиту на сільськогоспо-
дарську продукцію та продукти харчування.

взагалі сталий економічний розвиток є 
об’єктивною необхідністю подальшого роз-
витку виробничих відносин у світі. Як відомо, 
основою для визначення цілей сталого розви-
тку сільського господарства стала концепція 
багатофункціональної ролі сільського госпо-
дарства, згідно з якою сільське господарство 
виконує багато функцій у суспільстві – вироб-
ництво безпечного і здорового продоволь-
ства; допомога сталому розвитку сільської 
місцевості, насамперед, захист і поліпшення 
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стану навколишнього середовища. Ця кон-
цепція прийнята на конференції Фао (у 
2003 р. членом цієї міжнародної продоволь-
чої та сільськогосподарської організації стала 
україна) в нідерландах (м. Маастрихт) у 
вересні 1999 р. конференція заклала основи 
для усвідомлення того, що продовольча без-
пека, сприятливе навколишнє середовище і 
розвиток сільських регіонів є побічними ефек-
тами сільськогосподарського виробництва і їх 
необхідно класифікувати як суспільні блага. 
Цілями сталого розвитку сільських територій 
можуть бути визнані такі:

• забезпечення добробуту сільського 
населення, доступу до базових благ (соці-
альна складова);

• оптимальний розподіл економічної 
діяльності залежно від природно-економіч-
ного потенціалу, що сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності сільської економіки 
та сільських територій загалом (економічна 
складова). слід зауважити, що в контексті ста-
лого розвитку щодо цієї цілі останнім часом 
дещо змінюються акценти, а саме передба-
чається подальша децентралізація виробни-
цтва, створення умов для формування нових 
і розширення традиційних видів економічної 
діяльності навіть у несприятливих для цього 
природно-економічних зонах, при цьому 
не лише з метою економічної вигоди, а й із 
погляду забезпечення продукування суспіль-
них благ (продовольча безпека, сталий розви-

ток сільських територій, сприятливе довкілля, 
підтримання специфічної культури і культур-
них цінностей тощо);

• покращення навколишнього природного 
середовища життєдіяльності населення (еко-
логічна складова). 

Проте серед основних складових падіння 
індексу сталого сільського розвитку особливе 
занепокоєння викликає різке скорочення під-
приємницької зайнятості в селах україни. Як 
видно з рис. 1 така тенденція характерна для 
країни третього світу, які погоджуються бути 
сучасними сировинними придатками.

Причин стрімкого падіння національного 
індексу сільського розвитку звичайно багато 
(зокрема, і позагалузевих). але досить суттє-
вою причиною занепаду села україни є монопо-
лізація вітчизняної агропродовольчої галузі [2].

Проте через різні політико-економічних 
причини перевагами земельних, майнових, 
податкових та інших реформ найефективніше 
скористався великий бізнес. відбулась аси-
метрія в аграрному підприємництві україни 
(таблиця 1) та відповідно і в аграрній політиці.

Монополізація земельних, бюджетних 
ресурсів стала серйозною загрозою серед-
ньому та малому господарюванню – основі 
села, основі держави [3].

усі явища та процеси розвитку аграр-
них відносин знаходяться у взаємозв’язку 
та взаємозалежності. одні з них безпосе-
редньо пов’язані між собою, інші опосеред-

ковано. кожен із цих процесів 
можемо розглядати як причину 
і як результат. Без глибокого та 
всебічного вивчення умов, які 
забезпечують стійкий розвиток, 
не можна зробити обґрунтова-
них висновків щодо результа-
тів діяльності, виявити резерви 
виробництва сільськогосподар-
ської продукції, обґрунтувати 
виробничі плани та управлін-
ські рішення. стійкий розвиток 
аграрних відносин залежить від 
цілої низки факторів. досить 
значна різноплановість впливу 
факторів на аграрні відносини 
потребує групування в певні 

таблиця 1
кількість та середній розмір аграрних підприємств за 2015 р.

назва агрохолдинги середні 
підприємства

Фермерські 
господарства

Господарства 
населення

кількість, тис. од. 156 6,8 40,7 4242
середній розмір, га 55546,8 1065,6 109,2 1,52

Рис. 1. інтегрований індекс розвитку  
сільських територій україни
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типи та форми за їх істотними рисами і влас-
тивостями [2, с. 167–178]. 

виділимо чотири групи визначальних фак-
торів впливу на стійкий розвиток регіональних 
аграрних відносин, кожну з яких визначає харак-
терологічний показник для кожного регіону.

так, перша група факторів: параметри 
факторів виробництва – визначає коефіцієнт 
щільності розміщення сільськогосподарських 
підприємств, котрий враховує, форми влас-
ності, концентрацію сільськогосподарських 
підприємств; 

друга група факторів: ефективне викорис-
тання сільськогосподарських угідь – коефіці-
єнт ефективного використанні сільськогоспо-
дарських угідь;

третя група факторів: об’єм реалізованої 
продукції – коефіцієнт товарності сільськогос-
подарської продукції (відношення об’єму реа-
лізованої продукції до об’єму її виробництва в 
натуральному вираженні);

четверта група факторів: екологічні чин-
ники – техногенне навантаження на навко-
лишнє середовище, яке містить соціально-
економічну освоєнність території (інтегральні 
показники, що характеризують концентрацію 
населення, промисловості, сільського госпо-
дарства, будівництва транспорту, освоєнність 
земельного фонду і рекреаційне наванта-
ження) та сумарну забрудненість природного 
середовища (інтегральні показники радіацій-
ної та хімічної забрудненості атмосферного 
повітря, природних вод і ґрунтів).

однак складність вирішення проблеми 
досягнення сталого розвитку сільського гос-
подарства зумовлена:

1. високою складністю системи, наявністю 
великої кількості різних, взаємозалежних між 
собою елементів, що виконують різноманітні 
функції.

2. Багатокритеріальністю самого поняття 
«сталий розвиток».

3. Посиленням взаємозв’язку елементів 
системи в міру її розвитку, що виявляється 
у зміні поводження системи під час варіації 
параметрів зовнішнього середовища, а також 
у неможливості оцінити всю систему за сукуп-
ністю властивостей її окремих елементів і 
навпаки.

4. специфікою аграрних відносин, що 
виявляють себе в неможливості контролю-
вати чинники, які формують результативність 
функціонування системи.

5. наявністю нелінійних зв’язків між еле-
ментами системи, що призводить до появи 
невизначеності між ними [4]. 

в україні необхідність розробки та впрова-
дження політики сталого розвитку на основі 
«зеленого» зростання викликана як міжна-
родними зобов’язаннями, так і внутрішніми 
соціально-економічними й екологічними реа-
ліями. сільське господарство на відміну від 
інших галузей національної економіки харак-
теризується більшою залежністю суспільних 
інтересів і потреб від природних факторів [4]. 

Загалом під дією ринкових чинників в 
україні склалася така структура виробни-
цтва сільськогосподарської продукції в якій 
корпоративні та індивідуальні господарства 
мають свої ніші. корпоративні господарства 
виробляють найбільш комерційно привабливі 
та експортоорієнтовані види продукції, а інди-
відуальні, зокрема господарства населення, 
маловигідні та трудомісткі – картоплю, овочі, 
плоди, молоко тощо. вони зорієнтовані на 
продовольче самозабезпечення та наповне-
ння внутрішнього продовольчого ринку. 

обидва сектори виробників сільськогос-
подарської продукції неоднорідні за скла-
дом, розмірами і динамікою змін. особливо 
помітні зміни в корпоративному секторі, де 
після 2004 р. відбувається великомасштабна 
концентрація землекористування. вона вияв-
ляється як у нарощуванні площ орендованих 
земель, так і у створенні швидкими темпами 
нових агрохолдингів, вертикально та гори-
зонтально інтегрованих структур, до складу 
яких входять не лише аграрні формування, 
а також переробні підприємства, елеватори, 
транспортні і торговельні організації, нау-
кові установи тощо. Земельні масиви таких 
структур досягають десятків і сотень тисяч 
гектарів, ними монополізуються вигоди від 
міжнародної торгівлі сільськогосподарською 
продукцією та продовольством. Більшість із 
них використовують IPO з метою залучення 
фінансових ресурсів для подальшого розви-
тку та розширення, а також можливість реє-
страції материнської компанії в офшорній зоні 
з метою оптимізації фінансових потоків.

Протягом останнього десятиліття спосте-
рігається стрімке формування великих аграр-
них холдингів, що пов’язане з консолідацією 
капіталів окремими сільськогосподарськими 
підприємствами та погіршенням фінансового 
стану великої кількості дрібних господарств 
у зв’язку з початком глобальної фінансової 
кризи 2007–2008 рр. При цьому цей процес 
у деяких випадках набував хаотичних форм, 
що на першому етапі консолідації аграрних 
активів проявлялося в об’єднанні підпри-
ємств аПк різного профілю. одним із голо-
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вних критеріїв придбання активів агрохолдин-
гами була наявність великих банків земель 
в управлінні компаній, що поглинались. Під 
явищем агрохолдингізації ми розуміємо зараз 
зростання частки велико-земельних, верти-
кально-інтегрованих структур в аграрній еко-
номіці, їх впливу на аграрну політику та запо-
зичення негативних методів й інструментів із 
їх господарювання середніми і малими під-
приємствами [5].

аграрні холдинги концентрують значні 
фінансові ресурси під своїм контролем, мають 
вихід на експортні ринки, доступ до технологій 
та політичний вплив на місцевому та національ-
ному рівнях. крім того, досить часто серед акці-
онерів таких підприємств представлені потужні 
міжнародні компанії, що надає їм додаткових 
переваг у лобіюванні на міжнародному рівні. 
найбільші за розмірами землекористування 
агрохолдинги (від 400 до 600 тис. га) розміщу-
ють своє виробництво в найпривабливіших для 
сільського господарства регіонах – Полтавській, 
вінницькій, Хмельницькій, сумській і чернігів-
ській областях; від 200 до 400 тис. га – у чер-
каській, Харківській, тернопільській, донецькій і 
житомирській областях.

Характерною особливістю господарювання 
агрохолдингів є неповний обробіток контр-
ольованих земель, що свідчить про накопи-
чення земельних активів із метою подальшого 
перепродажу, а не агровиробництва. так, за 
даними Eavex Capital, зібрана площа у 2014 р. 
становила в тов «Лендком» 39 тис. га (52,7% 
від загальної), у Прат «сільськогосподар-
ська виробнича фірма «агротон» – 127 тис. 
га (84,1%), у Пат «дакор-вест» – 82 тис. га 
(77,4%), у тов «нвФ «сінтал-д» – 87 тис. га 
(86,1%) тощо. 

в індивідуальному секторі поступово 
зміцнюються позиції фермерських госпо-
дарств – частка вироблюваної ними продук-
ції сільського господарства в загальній її вар-
тості збільшилася від 1,7% у 2000 р. до 5,0% 
у 2014 р. Проте нині індивідуальний сектор 
представлений в основному господарствами 
населення (понад 9 млн сільських і міських 
домогосподарств, що мають у користуванні 
земельні ділянки, зокрема 4,5 млн особистих 
селянських господарств), яким належить 55% 
валового виробництва галузі. 

досить тривалий час зростання агрохол-
дингізації україни лобіюється її сильними 
боками (дивіться таблицю 2). Значна динаміка 
нарощування виробництва, експорту продук-
ції, валютних надходжень, масштабне залу-
чення інвестицій зі світових фондових ринків 
та інше вивели вітчизняну аграрну галузь на 
перші позиції не тільки в економіці україни, 
але і на світовому агропродовольчому ринку. 
Ці успіхи були і є настільки важливими для 
політикуму країни, що вирішення проблем 
агрохолдингізації вже протягом багатьох років 
відкладається [3].

Період 2011–2015 рр. характеризуэться 
поступовим уповільненням тенденції до накопи-
чення землі у власності агрохолдингів, а пізніше 
і взагалі її зменшенням, меншими об’ємами 
привернутих зовнішніх засобів, а також консолі-
дацією ринків і переходом до підвищення ефек-
тивності ведення бізнесу (див. рис 2.).

адаптація до аграрної політики україни до 
стандартів Єс передбачає наближення її полі-
тики до принципів саП, зокрема: направлення 
аграрної політики на розвиток сільської місце-
вості, охорону навколишнього середовища, 
безпеку продуктів харування. наразі програма 

таблиця 2
SWOT-аналіз діяльності великих аграрних підприємств

сильні боки слабкі боки
- нижча собівартість виробництва і висока додана вар-
тість продукції;
- розвинута система логістики;
- розвинута інфраструктура;
- впровадження інноваційних технологій у виробництво;
- ефективне використання наявних ресурсів;
- високий професійний рівень персоналу;
- високий рівень технічного забезпечення.

- віддалене управління активами;
- часта зміна пріоритетів і організа-
ційної моделі;
- високі затрати на управління, 
контроль за власністю і її охорона;
- значне боргове навантаження 
для забезпечення росту і розвитку.

можливості Загрози
- швидкий розвиток;
- великі шанси на отримання банківських кредитів;
- можливість швидкої кооперації та ефективного функці-
онування;
- збільшення об’ємів виробництва сільськогосподар-
ської продукції за рахунок ефекту масштабу.

- труднощі в конкурентній боротьбі 
малих сільськогосподарських під-
приємств із агрохолдингами;
- законодавчі труднощі регулю-
вання діяльності великих підпри-
ємств.
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розвитку сільської місцевості в Єс здійснюється 
через імплементацію національних стратегіч-
них планів, що містять пакет заходів, згрупова-
них у чотири напрями та мають єдиний інстру-
мент фінансування – Фонд розвитку сільських 
територій. у Європейському союзі встановлено 
чотири напрями розвитку сільських територій: 
(1) конкурентоспроможність; (2) охорона навко-
лишнього середовища; (3) диверсифікація гос-
подарської діяльності; (4) розвиток місцевих 
територіальних громад [5, с. 99].

Рис. 2. Динаміка зміни розміру земельної 
площі, що перебуває в користуванні великих 

агроформувань

в умовах кризової ситуації в системі євро-
пейської й світової безпеки, а також кризи 
європростору, дослідження механізмів роз-
витку саме аграрного сектора національної 
економіки в сучасних реаліях інтеграційних 
процесів є вкрай актуальними. одним із таких 
сучасних механізмів є функціонування зони 
вільної торгівлі між україною та Єс. науковий 
інтерес викликають сучасний стан сільського 
господарства та його «реакція» на відкриття 
ринків Єс для українських сільськогосподар-
ських товарів, а також перспективи подаль-
шої інтеграції [1].

виконання угоди про асоціацію між укра-
їною та Єс може стати ефективним інстру-
ментом для покращення умов торгівлі з Єс та 
роботи сектору агропромислового комплексу 
(далі – аПк) загалом. Єс уже скасував тарифні 
обмеження на експорт більшості української 
агропродукції до Єс, водночас щодо деяких 
позицій були запроваджені тарифні квоти 
(зернові, свинина, яловичина, птиця).

водночас скасування переважної частки 
нетарифних обмежень для українського агро-
експорту вимагає відповідних трансформацій 
українського регуляторного законодавства. 
для цього україна має адаптуватися до стан-
дартів Єс у таких сферах як санітарні та фіто-
санітарні заходи, сертифікація і метрологія, 
проходження митного контролю, ринковий 

нагляд, оцінка відповідності. адаптація стан-
дартів агарної політики з прозорими та перед-
бачуваними регуляторними правилами спри-
ятиме покращенню інвестиційного клімату та 
інвестиційної привабливості аграрного сек-
тора економіки для європейських партнерів. 
Значний потенціал аПк пов'язаний також з 
поєднанням агровиробників україни та Єс у 
виробничих ланцюгах та каналах збуту. Це 
дозволить підвищити продуктивність аПк за 
допомогою передачі передових технологій і 
практик Єс, збільшенню масштабів діяльності 
у виробництві та переробці сільськогосподар-
ської продукції, покращенню умов доступу на 
світові ринки [6].

однак за перші три квартали 2016 р. тор-
гівля між україною і Єс зросла: зокрема, екс-
порт збільшився на 3,3% порівняно з аналогіч-
ним періодом 2015 р., а імпорт на 6,6%. При 
чому найбільший експорт україни в такі країни: 
італію, Польщу і німеччину, а в нашу країну 
більше всього постачають німеччина, Польща 
і Франція. такі країни-лідери були і у 2015 р.

експерти пояснюють зростання товаро-
обігу між україною і Єс у 2016 р. тим, що 
йде поступова переорієнтація нашої еконо-
міки внаслідок втрати ринку збуту з країнами 
снд. За 2 роки частка Єс в нашому торго-
вому балансі виросла до 45% із 33%. При 
цьому частка росії впала до 8% із 36%. те, 
що на тлі скорочення експорту україни зага-
лом об’єми експорту в Єс виросли, зрос-
тання експорту відбулося завдяки аграрному 
потенціалу країни. Зона вільної торгівлі з Єс 
допомогла експорту україни, оскільки активно 
продаються традиційні види продукції: зер-
нові культури, масло, плоди, горіхи, мед, сік. 
але, крім цього, відкрилися можливості для 
збуту нових товарів. Завдяки обнулінню ввіз-
ного мита наші виробники змогли активніше 
поставляти продукти переробки, зокрема, 
кетчуп, томатна паста, насіння і масло різних 
культур, наприклад, расторопші або реп’яха, 
борошно і печиво з висівок і т. д. крім того, 
перспективними виявилися харчові продукти, 
які до 2016 р. не експортувалися в Єс. тут 
також виробників зацікавили знижені ставки 
мита або безмитні квоти (часник, гриби). 

на думку експертів, наші товари мають 
високий потенціал, тому український екс-
порт у Єс може вирости у 2017 р. мінімум на 
5–10%. сільськогосподарські товаровироб-
ники нарощують експорт органічної продукції, 
а також свіжих і заморожених ягід, оскільки 
попит із боку Єс стрімко росте, а наші вироб-
ники можуть конкурувати з європейськими в 
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ціні. а ще перспективною може бути україн-
ська продукція, яка пройшла переробку і має 
додаткову вартість. наприклад, можна вво-
зити в Єс звичайні помідори і платити за це 
мито, а можна переробити цей продукт у кет-
чуп і продати це в Європі, не сплативши нія-
ких мит. Це сприяє наший зовнішній торгівлі і 
зростанню вітчизняного виробництва.

незважаючи на те, що країни-члени скла-
дають національні програми в межах чотирьох 
напрямів, за ними залишається право довільно 
компонувати їх згідно зі специфічними еконо-
мічними, структурними та природними умо-
вами територій. однак відповідно до вимог 
Єс держави повинні витрачати не менше 10% 
фінансування на заходи в межах першого 
напряму 1,25% коштів на другий напрям та 
10% на третій напрям. Зазначено, що віднов-
лення економіки на якому ґрунтується сталий 
розвиток окреслює: зростання, базоване на 
знаннях та інновація; соціальне залучення та 
висока зайнятість; зелений розвиток або під-
вищення конкурентоспроможності аграрного 
сектора, поліпшення стану навколишнього 
середовища та сільських територій, забезпе-
чення якості життя в сільській місцевості та 
диверсифікація сільської економіки або стала і 
конкурентна економіка [5, с. 4–6].

Хоча значним негативним аспектом реа-
лізації сільськогосподарського потенціалу 

україни в умовах зони вільної торгівлі з Єс є 
низька якість вітчизняної продукції та її невід-
повідність діючим у Єс стандартам. Це може 
спричинити диспропорції в зовнішній торгівлі 
як сільськогосподарською продукцією, так і 
продуктами харчування, що призведе як міні-
мум до тимчасового збільшення частки про-
дукції європейського походження на ринку 
україни. водночас вітчизняна продукція не 
зможе на належному рівні зайняти місце на 
європейському ринку. 

висновки. отже, досвіт розвинутих країн 
підтверджує необхідність провадження пріо-
ритетної політики в розвитку малого і серед-
нього підприємництва в сільських поселен-
нях, функціонування інституту сільського 
самоврядування, капіталізації ресурсів сіль-
ських територій.

тому для україни постає завдання виро-
блення механізмів державної аграрної полі-
тики щодо підвищення ефективності викорис-
тання наявного потенціалу аграрного сектору 
економіки. З цією метою особлива увага має 
бути сконцентрована на створенні переду-
мов для його інституційного забезпечення, 
яке насамперед передбачає формування 
механізмів взаємодії держави та бізнесу, ста-
новлення селозберігаючої моделі агарного 
виробництва, підвищення ефективності функ-
ціонування аграрного підприємництва.
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оцінка рівня лібералізації авіаційних перевезень  
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статтю присвячено аналізу двосторонніх відносин україни з країнами Єс у сфері авіаперевезень. розгля-
нуто особливості регулювання двосторонніх відносин країн. Проведено аналіз співробітництва між україною 
та країнами Єс у сфері авіаперевезень. установлено основні проблемні аспекти підписання угоди про спіль-
ний авіаційний простір. Проведено оцінку рівня лібералізації двосторонніх угод між україною та країнами Єс, 
які діють нині.

ключові слова: лібералізація, авіаційні перевезення, двосторонні угоди, спільний авіаційний простір, ін-
декс авіаційної лібералізації.

Михальченко и.Г. оЦенка уровнЯ ЛиБераЛиЗаЦии авиаЦионнЫХ ПеревоЗок Между 
украиной и странаМи – чЛенаМи евроПейскоГо соЮЗа

статья посвящена анализу двусторонних отношений украины со странами ес в сфере авиаперевозок. 
рассмотрены особенности регулирования двусторонних отношений стран. Проведен анализ сотрудничества 
между украиной и странами ес в сфере авиаперевозок. установлены основные проблемные аспекты под-
писания соглашения о совместном авиационном пространстве. Проведена оценка уровня либерализации 
двусторонних соглашений между украиной и странами ес, которые действуют в настоящее время.

ключевые слова: либерализация, авиационные перевозки, двусторонние соглашения, совместное ави-
ационное пространство, индекс авиационной либерализации.

Mykhalchenko I.H. EVALUATION OF THE AIR LIBERALIZATION BETWEEN UKRAINE AND MEMBER STATES 
OF THE EUROPEAN UNION

This article analyzes the bilateral air relations between Ukraine and the EU. Features of regulation of bilateral 
relations are considered. Cooperation between Ukraine and the EU in the field of air transportation are analyzed. 
The basic problems of signing the joint air space are set. The assessment of the liberalization of bilateral agreements 
between Ukraine and the EU are made.

Keywords: liberalization, air traffic, bilateral agreements, joint air space, air liberalization index.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. враховуючи основні геоекономічні 
пріоритети економічного розвитку україни, 
актуальними та важливими є дослідження 
тісної співпраці з Європейським союзом у різ-
них секторах економіки, у тому числі й регу-
люванні авіаційних перевезень. Поширення 
світових тенденцій ліберальних відносин у 
сфері цивільної авіації створює необхідність 
оцінки рівня відкритості та свободи здій-
снення авіаційних перевезень між україною 
та країнами – членами Європейського союзу. 
враховуючи той факт, що угода про спільний 
авіаційний простір ще не підписана, на увагу 
заслуговує оцінка інституціональних змін, які 
в результаті вплинуть на всіх суб’єктів авіацій-
ної діяльності.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З часу парафування угоди про спільний 

авіаційний простір з Єс досить багато авто-
рів зосереджують увагу на перевагах і загро-
зах для українського ринку. серед них можна 
виділити Гудиму р., риндич і., кульчицьку к., 
сушко і., кравчук П., коссе і., Безпальчу о., 
колумбет р. та ін. Проте вважаємо за доцільне 
оцінити, наскільки інституціонально зміняться 
умови здійснення авіаперевезень безпосе-
редньо з кожною країною Єс. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою даного дослідження 
є оцінка рівня відкритості угод про авіаційні 
перевезення між україною та країнами – чле-
нами Єс за допомогою індексу авіаційної 
лібералізації. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Лібералізація ринку авіапереве-
зень відбувається на білатеральній основі 
між двома країнами, між країною та інтегра- сВ
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ційним об’єднанням або між інтеграційними 
об’єднаннями, тобто на основі мультинаціо-
нальних угод. Більша частина послуг авіапе-
ревезень у світі надається білатерально. Це 
означає, що в системі регулювання авіапере-
везень, яка складається з трьох рівнів – наці-
онального, регіонального, міжнародного – та 
характеризується системністю, взаємозалеж-
ністю та підпорядкованістю, переважають 
двосторонні зв’язки. 

двосторонні переговори стали для країн 
головним та переважним методом обміну 
комерційними правами і досягнення домов-
леностей про способи регулювання об’ємів 
перевезень, тарифів тощо, оскільки широке 
використання державами двосторонніх угод є 
наслідком визнання зафіксованого в чиказь-
кій конвенції принципу національного сувере-
нітету над територіальним повітряним просто-
ром, вимог отримання дозволу на здійснення 
регулярних авіаперевезень над територією 
або на територію іноземної країни та безре-
зультатних спроб встановити багатосторон-
ній режим регулювання комерційних аспек-
тів авіаперевезень. останній, своєю чергою, 
став можливим лише на регіональному рівні, 
у тому числі в країнах – членах Єс.

Як відомо, процес лібералізації в Євро-
союзі був завершений через тридцять років 
після заснування економічного співтовари-
ства та прийняття багатьох законодавчих 
актів. рішення створити єдиний європейський 
авіаційний ринок в Єс стало частиною дій на 
шляху створення єдиного внутрішнього ринку 
згідно з Єдиним Європейським актом. Форму-
вання єдиного внутрішнього ринку Євросоюзу 
стало поворотним пунктом у загальній тран-
спортній політиці, оскільки ліквідація кордонів 

та інші заходи лібералізації, включаючи лібе-
ралізацію каботажу, дали можливість задо-
вольнити зростаючий попит на транспортні 
перевезення.

у всьому світі кількість повітряних паса-
жирів у 2014 р. становила близько 3,2 млрд., 
збільшившись на 63,1% порівняно з 2005 р. 
у країнах Єс-28 повітряний пасажиропотік у 
2014 р. становив 608,5 млн., збільшившись на 
34,1% порівняно з 2005 р., що еквівалентно 
18,9% від світового обсягу (рис. 1). При цьому 
пасажиропотік у сШа становив 762,6 млн. 
пасажирів (23,7% від світового обсягу), у 
китаї – 352,8 млн. (12,2%) [1].

Характеристика пасажиропотоку на євро-
пейських регіональних лініях показує важливі 
зміни, що відбуваються в результаті впрова-
дження нових моделей операційної діяль-
ності авіакомпаній. середня зайнятість крісел 
уже кілька років тримається на рівні 65% і має 
високу сезонність у діапазоні 55–75%. вод-
ночас очевидна лінійна тенденція зростання 
середньої довжини маршруту. За зростання 
середньої довжини маршруту середній час 
маршруту знаходиться на приблизно постій-
ному рівні.

у 2015 р. в Європі було перевезено 
1,95 млрд. авіапасажирів (річний приріст 
5,2%). За перший квартал 2016 р. пасажиро-
потік в Європі виріс ще на 7,8%. При цьому 
150 місцевих авіакомпаній в Єс виконували 
регулярні польоти в більш 460 аеропортів. 
у цілому незначне зростання авіаперевезень 
пасажирів спостерігалося в Єс-28 між 2014 і 
2015 рр. [1].

у межах Єс частка в загальному обсязі 
авіаперевезень становить 45% (рис. 2.). роз-
поділ внутрішніх та зовнішніх перевезень ста-

Рис. 1. кількість перевезених пасажирів, млн.
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новить відповідно 37% та 18%. найбільша 
кількість перевезень спостерігається між Єс 
та країнами Близького і середнього сходу, 
зростання обсягу перевезень між якими ста-
новить 11,4%.

Національні
18%

Зовнішньо-
регіональні

37%

Внутрішньо-
регіональні

45%

Рис. 2. Розподіл авіаперевезень в Єс, 2015 р.

Процеси розбудови спільного авіаційного 
простору в самому Євросоюзі поєднувалися 
з процесами приєднання до нього й третіх 
країн. водночас в Єс проводилася робота зі 
створення спільного авіаційного простору між 
співтовариством і державами східної і Цен-
тральної Європи для сприяння лібералізації і 
зміцненню позицій авіаперевізників.

ключовим напрямом розвитку авіаційних 
перевезень україни, беззаперечно, є інтегра-
ція цивільної авіації до спільного авіаційного 
простору з Єс. угода про спільний авіацій-
ний простір (саП) була парафована 28 лис-
топада 2013 р. у вільнюсі (Литовська респу-
бліка) [2]. Після повного впровадження угоди 
авіаперевізники україни користуватимуться 
необмеженими комерційними правами під 
час здійснення перевезень з україни до Єс і 
між будь-якими державами – членами Єс за 
умови, що політ є частиною перевезення, яке 
обслуговує пункт в україні. авіаперевізники 
Єс матимуть необмежені комерційні права 
щодо польотів в україну та в її межах. Про-
гнозується, що після приєднання україни до 
авіаційного простору Єс підвищиться рівень 
безпеки польотів, збільшиться пропозиція на 
ринку послуг із пасажирських авіаперевезень 
і, як результат, знизяться ціни на них [3].

на цей час регулярні міжнародні повітряні 
перевезення до україни здійснюються інозем-
ними та українськими авіаперевізниками на 
умовах, визначених діючими міжнародними 
угодами про повітряне сполучення, якими 
передбачені певні обмеження щодо кількості 
компаній та перевезених пасажирів тощо.

За 2016 р. обсяги пасажирських переве-
зень українських авіакомпаній зросли порів-
няно з попереднім роком на 31,2% та стано-

вили 8 274 тис. осіб, у т. ч. міжнародні – на 
31,6% та становили 7 472 тис. осіб. Пасажиро-
потоки через аеропорти україни збільшилися 
на 20,9% та становили 12 928,8 тис. осіб, у 
т. ч. у міжнародному сполученні – на 19,9% та 
становили 11 293,7 тис. осіб.

у 2015 р. на ринку пасажирських та ван-
тажних перевезень працювали 33 вітчизняні 
авіакомпанії. За статистичними даними, впро-
довж року виконано 66,3 тис. комерційних 
рейсів (за 2014 р. – 74,8 тис.). кількість пере-
везених пасажирів скоротилася порівняно 
з попереднім роком на 2,7% та становила 
6 302,7 тис. осіб [4]. спад попиту на авіапере-
везення є продовженням негативних тенден-
цій попереднього 2014 р., які сформувалися в 
результаті нестабільної військово-політичної 
та економічної ситуації в країні, до яких необ-
хідно додати ще й припинення з 25 жовтня 
2015 р. повітряного сполучення між україною 
та російською Федерацією.

станом на 27.04.2016 незалежно від угоди 
про саП знято обмеження щодо кількості рей-
сів з україни до Греції (до цього часу – 14 рей-
сів на тиждень за кожним маршрутом), іта-
лії (55 рейсів на тиждень сукупно на країну), 
Польщі (14 рейсів на тиждень за маршрутом 
київ – варшава, 10 – на інших маршрутах), 
Болгарії (2 рейси на тиждень за маршрутом 
київ – софія). Збільшено кількість рейсів до 
Франції (київ – Париж – по 14 рейсів на тиж-
день для кожної сторони та на інших марш-
рутах – по 7 рейсів на тиждень). розширено 
географію польотів між україною і Болгарією, 
естонією [5].

економічний дискусійний клуб проана-
лізував пасажирські авіаційні перевезення. 
україна за обсягами таких перевезень значно 
поступається практично всім європейським 
сусідам, а за коефіцієнтом співвідношення 
чисельності населення до обсягів перевезень 
пасажирів авіаційним транспортом посідає 
останню позицію [6].

За чисельністю населення україна посту-
пається лише італії, Франції, німеччині, вели-
кобританії, іспанії, але при цьому в 2014 р. 
має найменшу частку зростання обсягу авіа-
перевезень пасажирів (табл. 1).

угоду про «відкрите небо» між Єс і украї-
ною планувалося підписати 5 червня 2014 р., 
а потім 27 червня. але підписання було від-
кладене, що пов'язано з внутрішньоєвропей-
ською проблемою – невизначеністю терміну 
«територія» в контексті Гібралтару, а саме 
непогодженні з приводу цього позиції іспанії 
і великобританії [7]. однак дана проблема є 
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не єдиною: приєднанню україни до спільного 
авіаційного простору перешкоджають супутні 
проблеми, вирішення яких залежить від укра-
їнської влади (табл. 2).

нині практика Європейського союзу поля-
гає у вільному наданні доступу до ринку пові-
тряних перевезень у межах регіону, тому 
україні необхідно бути готовою вносити до 
своїх двосторонніх угод із країнами – членами 
Єс необхідні зміни, які будуть розглядатися 
як необхідні умови для вступу.

для оцінки їх відкритості в даний час, 
коли угода про саП ще не підписана, засто-
суємо індекс авіаційної лібералізації (Air 
Liberalization Index – ALI), який включає вагові 
значення доступу до ринку, провізної ємності, 
тарифів, призначення перевізників, володіння 
авіаперевізником, статистики, коопераційних 

домовленостей і знаходиться в межах від 
0 – для високорегульованих угод, до 50 – для 
високоліберальних, або відкритих, угод [8]. 

аналізуючи результати кількісного огляду 
міжнародних угод авіаперевезень, секрета-
ріатом сот було відзначено повторюваність 
комбінації інституціональних параметрів – 
складників індексу лібералізації авіапереве-
зень, на основі яких виділено дев’ять типів 
угод, серед яких найбільш ліберальні умови 
притаманні угодам типу G (табл. 3) [9].

у базі даних ісао та відповідно до сот 
станом на 21 квітня 2016 р. зареєстровано 
лише 11 угод про повітряне сполучення укра-
їни з країнами – членами Єс (із 28 країн), при 
цьому чотири з них належать до угод типу 
в, дві – до угод типу а, усі інші – до типу о. 
у нормативно-правовій базі україни вияв-

таблиця 1
Динаміка кількості перевезених пасажирів авіаційним транспортом

країна
2011 2012 2013 2014 Чисель-

ність 
населення, 
млн. осіб

млн.
(+/-) до 
2010, 

%
млн.

(+/-) до 
2011, 

%
млн.

(+/-) до 
2012, 

%
млн.

(+/-) до 
2013, 

%
україна 7,49 22,8 7,99 6,7 7,78 -2,6 6,47 -16,8 43,0
словаччина 1,81 -3,9 1,56 -13,5 1,56 -0,4 1,67 7,3 5,4
румунія 9,69 9,5 9,67 -0,1 10,02 3,5 х х 21,3
Польща 20,63 12,3 21,79 5,6 23,27 6,8 х х 38,5
угорщина 8,88 8,78 8,43 -5,1 8,44 0,1 х х 9,9
Болгарія 6,65 7,8 6,82 2,5 7,08 3,8 7,52 6,2 7,2
чехія 12,65 3,3 11,74 -7,2 11,89 1,3 12,08 1,6 10,5
Литва 2,69 17,9 3,17 17,6 3,48 10,0 3,8 9,1 3,0
Хорватія 4,99 6,7 5,42 8,7 5,72 5,5 6,14 7,3 4,3
естонія 1,91 38,1 2,2 15,5 1,96 -11,1 х х 1,3
італія 116,23 6,6 116,03 -0,2 115,27 -0,7 х х 59,7
Франція 131,43 6,9 135,01 2,7 138,09 2,3 142,31 3,1 63,7
німеччина 175,32 5,5 178,59 1,9 180,78 1,2 186,39 3,1 80,8
Латвія 5,1 9,5 4,75 -6,7 4,78 0,6 4,8 0,4 2,0
Бельгія 25,1 10,6 25,91 3,2 26,39 1,8 28,78 9,0 11,2
австрія 25,14 6,8 25,97 3,3 25,75 -0,8 х х 8,5
Португалія 27,58 7,2 28,19 2,2 29,69 5,3 32,56 9,6 10,6
Фінляндія 16,37 15,1 16,46 0,5 16,57 0,6 17,17 3,7 5,5
Швеція 29,73 11,6 30,35 2,1 31,44 3,6 х х 9,6
великобри-
танія 201,54 4,5 203,07 0,8 210,47 3,6 220,02 4,5 64,1

Греція 33,29 3,6 31,58 -5,2 33,62 6,5 39,12 16,3 11,1
іспанія 165,15 7,7 159,77 -3,3 157,73 -1,3 165,21 4,7 46,6
ірландія 23,36 1,2 23,59 1,0 24,6 4,3 х х 4,8
данія 25,8 6,1 26,53 2,8 27,45 3,5 29 5,6 5,6
Швейцарія 41,44 10,2 43,24 4,3 44,22 2,3 46,13 4,3 8,0
норвегія 32,4 9,8 34,59 6,8 36,68 6,1 37,6 2,5 5,1
кіпр 7,19 3,5 7,33 1,9 7,01 -4,3 7,33 4,5 0,9
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лено, що станом на початок 2017 р. відсутня 
інформація стосовно умов авіаперевезень 
між україною та Болгарією, Мальтою та сло-
венією; встановлено, що дані 13 двосторонніх 
угод україни про міжнародні повітряні спо-
лучення з країнами Єс не включено до бази 
сот. серед міжнародних угод авіаперевезень 
україни з країнами Єс максимальне значення 
індексу авіаційної лібералізації становить 29, 
що означає процес переходу від держав-
ного регулювання до ліберальних відносин 
(рис. 2). однак середній рівень є досить низь-
ким і становить 12, що відображає закритий 
рівень доступу. П’ята свобода лише застосо-
вується під час перевезень між словаччиною, 
угорщиною, Грецією.

Як відомо, угода про «відкрите небо» з Єс 
передбачає право українських та європей-
ських компаній здійснювати рейси між укра-
їною і всіма країнами Єс без міждержавного 

узгодження маршрутів. таким чином, між укра-
їною та країнами Єс буде застосовуватися 
п’ята та шоста свободи повітря, тобто рівень 
такого складника індексу лібералізації, як сво-
бода повітря, підвищиться і буде рівним 12.

також угода ліквідує монополію Міжна-
родних авіаліній україни та їх європейських 
партнерів на деяких маршрутах, тобто роз-
глядається можливість призначити більше 
ніж одного перевізника, при цьому даний 
складник індексу лібералізації для всіх угод 
з Єс становитиме 4. нині призначення лише 
одного перевізника узгоджено з естонією, іта-
лією, нідерландами, Бельгією, Фінляндією та 
Францією.

доступ без обмежень до українського ринку 
авіаперевезень значно підриває можливості 
вітчизняних авіакомпаній, оскільки рівень кон-
куренції значно зростає. негайна лібераліза-
ція національного ринку авіаперевезень ніве-

таблиця 2
проблемні аспекти підписання угоди про спільний авіаційний простір україни з Єс

із боку Єс із боку україни
відсутність консенсусу між іспанією та 
великою Британією в контексті засто-
сування угоди до аеропорту Гібралтар

відсутність плану інкорпорування технічних регла-
ментів Єс, що передбачені додатком і угоди про 
саП 

складна політична ситуація в іспанії у 
зв'язку з формуванням уряду

незацікавленість профільних відомств у якнайшвид-
шому інкорпоруванні відповідного законодавства

результати референдуму про вихід 
великої Британії з Єс

застаріла процедура Міністерства юстиції щодо 
«погодження» нових нормативно-правових актів

таблиця 3
типи угод авіаперевезень за методологією сот

тип угоди свободи 
повітря призначення володіння 

авіакомпанією тарифи Ємність

A 3, 4 один перевізник Переважне володіння 
та фактичний контроль

Подвійне 
узгодження

Попереднє 
узгодження

B 3, 4 Більше ніж один 
перевізник

Переважне володіння 
та фактичний контроль

Подвійне 
узгодження

Попереднє 
узгодження

C 3, 4, 5 один перевізник Переважне володіння 
та фактичний контроль

Подвійне 
узгодження

Попереднє 
узгодження

D 3, 4, 5 один перевізник Переважне володіння 
та фактичний контроль

Подвійне 
узгодження

Бермудський 
метод

E 3, 4, 5 Більше ніж один 
перевізник

Переважне володіння 
та фактичний контроль

Подвійне 
узгодження

Попереднє 
узгодження

F 3, 4, 5 Більше ніж один 
перевізник

Переважне володіння 
та фактичний контроль

Подвійне 
узгодження

Бермудський 
метод

G 3, 4, 5 Більше ніж один 
перевізник

Переважне володіння 
та фактичний контроль 
або/і спільність інтер-

есів або/і основне місце 
діяльності

вільне 
ціноутво-
рення або 
подвійне 

відхилення

відсутні 
обмеження

i неповне 
кодування 

ісао
Будь-яке відсутність інформації відсутність 

інформації
інше або 

відсутність 
інформації

o всі інші комбінації
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лює опортуністичні можливості його суб’єктів, 
проте водончас підриває розвиток україн-
ських авіакомпаній, рівень яких значно відріз-
няється від європейських. Потрібне поетапне 
впровадження угоди з Єс, поетапне ство-
рення спільного авіаційного простору з ура-
хуванням адаптаційного періоду для україн-
ських авіаперевізників. окрім того, як показує 
практика, період від ратифікації до набрання 
чинності триває роками, що надає додаткові 
можливості для пристосування до нових умов 
у майбутньому.

висновки з цього дослідження. сучас-
ною тенденцією розвитку процесів лібера-
лізації авіаперевезень є укладання угод між 

групами країн, тобто двосторонніх угод, однак 
більша частина послуг авіаперевезень у світі 
надається білатерально. для оцінки від-
критості угод між україною та країнами Єс, 
які діють станом на початок 2017 р., було 
застосовано індекс авіаційної лібералізації, 
максимальне значення якого в даних угодах 
становить 29, що означає процес переходу 
від державного регулювання до ліберальних 
відносин. однак потрібно пам’ятати, що лібе-
ралізація міжнародних повітряних перевезень 
вигідна країнам із розвиненим сектором авіа-
перевезень, ніж країнам із невеликими авіа-
компаніями та нерозвиненою авіаційною інф-
раструктурою.
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Рис. 3. Рівень лібералізації авіаперевезень між україною та країнами Єс
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управління якістю ветеринарної продукції  
українських підприємств під час виходу  

на зовнішній ринок

могильна л.м.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту Зед та євроінтеграції
сумського національного аграрного університету

у статті розкрито сутність поняття якості. висвітлено основні проблеми, з якими зіштовхуються ветери-
нарні підприємства у процесі розроблення, впровадження та підтвердження відповідності систем управління 
якістю відносно міжнародних стандартів. Запропоновано можливі варіанти вирішення зазначених проблем.

ключові слова: якість, якість продукції, управління якістю продукції, сертифікація, ветеринарні препарати.

Могильная Л.н. уПравЛение качествоМ ветеринарной ПродукЦии украинскиХ ПредПри-
Ятий При вЫХоде на внеШний рЫнок

в статье раскрыта сущность понятия качества. освещены основные проблемы, с которыми сталкиваются 
ветеринарные предприятия в процессе разработки, внедрения и подтверждения соответствия систем управ-
ления качеством относительно международных стандартов. Предложены возможные варианты решения ука-
занных проблем.

ключевые слова: качество, качество продукции, управление качеством продукции, сертификация, вете-
ринарные препараты.

Mohylna L.M. QUALITY MANAGEMENT OF VETERINARY PRODUCTS OF UKRAINIAN ENTERPRISES 
ON ENTERING TO THE FOREIGN MARKET

The article reveals the essence of the concept of quality. In addition, highlights the key challenges faced by veter-
inary enterprises in the development, implementation and verification of conformity of quality management systems 
in relation to international standards and offers possible solutions to these problems.

Keywords: quality, product quality, product quality control, certification, veterinary medicines.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. одним із чинників підвищення ефек-
тивності виробництва є покращення якості 
продукції. саме цей чинник розглядається 
нині практиками та науковцями як вирішальна 
умова підвищення конкурентоспроможності 
підприємства як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. наголосимо на тому, що 
конкурентоспроможна продукція визначає не 
тільки імідж держави, але й є вирішальним 
фактором збагачення у цілому. Покращення 
технічного рівня та якості продукції визнача-
ють темпи науково-технічного прогресу і під-
вищення ефективності виробництва, а звідси 
і зростання життєвого рівня населення.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями щодо вдосконалення сис-
теми управління якістю продукції на під-
приємствах займалися як зарубіжні так і 
вітчизняні науковці. найбільш відомими серед 
них є: З.Ш. Гайлер, а.в. Гличев, Л.в. дікань, 
Ю.Б. іванова, д.с. димеденко, в.Є. Лас-
товецький, Л.а. Матвєєва, Г.с. одинцова, 
в.с. Пономаренко, о.і. Пушкарь, в.М. соко-

ленко, с.а. стуков та ін. Проте невирішеною 
залишаються проблема безпечності ветери-
нарних препаратів та питання отримання між-
народної сертифікації українськими підприєм-
ствами в умовах міжнародної інтеграції.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – огляд окремих аспектів 
управління якістю продукції під час здійсненнчя 
Зед підприємством ветеринарної медицини, 
комплексна характеристика сучасного їх стану.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Питання якості є найбільш важли-
вим чинником високого рівня життя, соціаль-
ної, економічної та екологічної безпеки. для 
кожного підприємства дуже важливо постійно 
підвищувати рівень якості продукції, застосо-
вувати новітні технології для її поліпшення, 
адже якість як економічна категорія відби-
ває сукупність властивостей продукції, що 
зумовлюють міру її придатності задовольняти 
потреби людини відповідно до свого призна-
чення. Якість продукції завжди була головним 
чинником, який визначав рівень попиту на 
готову продукцію.
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Якість – це в якійсь мірі філософська 
категорія. вважається, що вона вперше була 
проаналізована арістотелем ще в III ст. до 
н. е. розвиток поняття терміну «якість», як 
і багато інших понять в економіці, пройшло 
багатовіковий шлях свого розвитку. Поняття 
розвивалося у міру того, як урізноманітню-
валися і збільшувалися суспільні потреби 
і зростали можливості виробництва для їх 
задоволення.

Згідно із сучасними ідеями у сфері забез-
печення якості кінцевої продукції, менедж-
мент якості виступає фактично наскрізним 
аспектом управління підприємством поряд із 
витратами, часом тощо. виходячи із цього, 
сам термін «якість» зазнав змін, які знайшли 
своє відображення в текстах міжнародних 
стандартів. Більшість визначень, що надава-
лися науковцями (як філософами, так і еко-
номістами), існують як альтернативна спроба 
уточнити дане поняття та розкрити його зміст 
виходячи із загальних тенденцій розвитку 
науки управління на певному історичному 
етапі. у деяких теоретичних джерелах якість 
визначають як придатність для використання, 
відповідність меті, задоволення потреб спо-
живача, відповідність вимогам.

усе це відбиває тільки окремі аспекти 
якості. короткий огляд визначень поняття 
«якості», подано нами в табл. 1.

становлення та розвиток сучасних ідей 
у галузі якості відбувалося у тісному зв’язку 
із загальними тенденціями формування 
менеджменту як науки. у науковій літературі, 
присвяченій даному питанню, досить ґрун-
товно аналізуються всі періоди становлення 
менеджменту якості щодо загальних тенден-
цій розвитку науки управління. 

вимоги до якості постійно змінювалися. 
Змінювалися також виробничі умови, які, 
своєю чергою, координували і стимулювали 
розвиток управління якістю.

слід наголосити на тому, що приблизно до 
середини XX ст. у розвитку ветеринарної фар-
мації ніяких суттєвих змін не спостерігалося. 
тварин лікували подібно до людини. у наукові 
дослідження та пошук нових діючих речовин 
для потреб ветеринарної медицини кошти 
або зовсім не вкладали, або вкладали недо-
статньо. виготовлялися переважно препа-
рати-дженерики. із середини 40-х років ХХ ст. 
розпочалося бурхливе зростання ринку вете-
ринарних препаратів, викликане появою інно-
ваційних товарів і нових технологій. Поштовх 

таблиця 1
основні підходи до трактування поняття «якість»

автор визначення 
аристотель (ііі ст. 
до н. е.) диференціація за ознакою «гарний – поганий»

Гегель (ХіХ ст.) Якість тотожна з буттям «визначеність», так що дещо перестає бути тим, 
що воно є, коли воно втрачає свою якість

китайська версія
ієрогліф, який визначає якість, складається з двох елементів – «рів-
новага» і «гроші» (якість = рівновага + гроші), отже, якість тотожна 
поняттю «висококласний», «дорогий» 

Шухарт (1931 р.) Якість має два аспекти: об’єктивні фізичні характеристики; суб’єктивна 
сторона: наскільки річ «гарна» 

к. ісікава (1950 р.) Якість – властивість, яка сповна задовольняє споживачів

дж.М. джуран 
(1979 р.)

Придатність для використання (відповідність призначенню). Якість – сту-
пінь задоволення споживача (для реалізації якості виробник повинен 
з’ясувати вимоги споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона 
задовольняла цим вимогам)

Гост 15467-79 усі властивості продукції, що зумовлюють її придатність задовольнити 
певні потреби відповідно до її призначення

українська асоціа-
ція якості

Якість – це безперервне вдосконалення, спосіб ведення бізнесу, коли 
необхідно бути краще, досконаліше інших, а не просто мати продукцію 
кращої якості

Міжнародний 
стандарт ISO 
8402-86

Загальні властивості і характеристики продукції або послуги, що нада-
ють їм можливість задовольняти обумовлені або передбачувані потреби 
споживачів

Міжнародний 
стандарт ISO 
9000:2000

ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, процесу 
або системи задовольняє сформульовані потреби або загальнозрозумілі 
чи обов’язкові очікування

Джерело: складено на основі [1, с. 14]
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розвитку галузі ветеринарних препаратів 
надали кормові антибіотики, в яких було вияв-
лено додаткову властивість – стимулювання 
продуктивності тварин. Після різкого зрос-
тання обсягів ринку у 60-70-х роках настала 
глибока ринкова криза 80-х років. Багато фірм 
залишили ринок, що було наслідком жорстких 
умов діяльності. в наступні роки закінчення 
термінів дії патентів (здебільшого на антибіо-
тики) дало змогу вийти на ринок виробникам 
дженериків, а також сприяло інвестуванню 
ще й в інші сегменти ринку на всіх рівнях.

сучасне світове господарство характери-
зується певними глобалізаційними тенден-
ціями, такими як стандартизація продукції, 
уніфікація маркетингових підходів, інформа-
тизація суспільства і господарської діяльності, 
зростаючий тиск часу, а також різні форми 
міжнародної економічної співпраці.

Загальне пожвавлення переміщення тва-
рин і продуктів тваринництва на національ-
ному та міжнародному рівнях вимагає співп-
раці різних країн у сфері контролю над їх 
переміщеннями, запобігання захворюванню 
тварин, створення системи дослідження та 
контролю якості препаратів для лікування різ-
них захворювань.

для міжнародної торгівлі ветеринарними 
засобами необхідна відповідна сертифікація. 
сертифікацією лікарських засобів передбача-
ється підтвердження відповідності їхньої якості, 
ефективності та безпечності, а також систем 
забезпечення й управління якістю. сертифіка-
ція є комплексною процедурою, а її правила 
встановлюються в рамках міжнародних систем 
сертифікації. Під час експертизи та сертифікації 
необхідно жорстко дотримуватися правил між-
народних стандартів ISO/IEC серії 17000 і євро-
пейських стандартів EN серії 45000.

Міжнародне співробітництво у сфері вете-
ринарної медицини україни здійснюється 
шляхом членства у всесвітній організації 
охорони здоров’я тварин (МеБ). для коорди-
нації роботи в різних регіонах світу МеБ має 
п’ять керівних органів – регіональні комісії 
по африці, америці, азії, далекому сходу та 
океанії, середньому сході, Європі.

Безпека міжнародної торгівлі тваринами і 
тваринницькою продукцією із санітарної точки 
зору залежить від низки факторів, які пови-
нні враховуватися для забезпечення її без-
перешкодного ведення і виключення загрози 
здоров’ю людей і тварин.

ураховуючи відмінності епізоотичної ситуа-
ції в різних країнах, ветеринарний кодекс про-
понує кілька варіантів вимог, які повинні дотри-

муватися в процесі торгівлі. Перед тим як їх 
установити, слід вивчити епізоотичну ситуа-
цію в країні-експортері, транзитній країні і кра-
їні-імпортері. для максимальної гармонізації 
санітарних вимог під час ведення міжнародної 
торгівлі ветеринарні норми повинні обгрунто-
вувати умови імпорту, на дотриманні яких вони 
наполягають, норми та рекомендації.

дійсно, якість ветеринарних препаратів є 
постійно в центрі уваги регуляторних органів, 
які ставлять вимоги до їх виробників, оскільки 
неякісні ветеринарні препарати не тільки 
небезпечні для здоров’я тварин, але й для 
людей та довкілля і призводять до матеріаль-
них збитків як для держави у цілому, так і для 
окремого споживача. 

на державному рівні після підписання 
угоди про асоціацію з Єс в україні визначено 
стратегію руху до Європейського союзу, яка 
передбачає вдосконалення вітчизняного нор-
мативного забезпечення щодо виробництва 
і контролю якості ліків до стандартів, прийня-
тих в Єс, що дасть змогу виробникам препа-
ратів для ветеринарної медицини виходити зі 
своєю фармацевтичною продукцією на ринки 
Європи, Північної америки, Японії. Фармацев-
тична промисловість у Європейському союзі 
працює згідно з високими стандартами щодо 
управління якістю під час розроблення, вироб-
ництва та контролю. система видачі торгових 
ліцензій (marketing authorisations) передбачає 
проходження всіма лікарськими засобами та 
ветеринарними препаратами експертизи в 
компетентних уповноважених органах, щоб 
гарантувати їхню відповідність сучасним вимо-
гам щодо безпеки, якості й ефективності. 

система ліцензування виробництва 
(manufacturing authorisations) гарантує, що вся 
продукція дозволена для продажу на європей-
ських ринках та виготовлена лише виробни-
ками, що мають відповідні ліцензії, чия діяль-
ність регулярно інспектується компетентними 
уповноваженими органами із застосуванням 
принципів управління ризиками для якості. 
Ліцензії на виробництво є обов’язковими для 
всіх фармацевтичних виробників в Єс неза-
лежно від того, де реалізується продукція – на 
території Єс чи за його межами.

для забезпечення виробництва високо-
якісних ветеринарних препаратів необхідно 
запроваджувати і дотримуватися стандартів 
і вимог належної виробничої практики, які 
є уніфікованими для всіх виробників, пере-
вірені часом і досвідом та забезпечують 
виробництво продукції із заданими характе-
ристиками, яка відповідає вимогам норма-
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тивних документів (Європейської та держав-
ної фармакопей).

Зазначимо, що належна виробнича прак-
тика (Good Manufacturing Practice, GMP) – це 
сукупність правил щодо організації вироб-
ництва і контролю якості, які є елементом 
системи забезпечення якості. дотримання 
вимог GMP забезпечує стабільне виробни-
цтво ветеринарних препаратів відповідно до 
вимог нормативних документів проведення 
контролю якості згідно із зазначеними для 
цього препарату методами контролю якості. 
у ній максимально враховані фактори, які 
впливають на якість ветеринарних препара-
тів, а саме: будівлі та приміщення, персонал 
та його кваліфікація, сировинні матеріали, 
обладнання, організація та проведення тех-
нологічного процесу, документація, контроль 
над процесом виробництва і контроль якості 
готової продукції тощо.

чи можливий сьогодні вихід вітчизняних 
виробників ветеринарних препаратів на євро-
пейський ринок? Певно, що ні. але, крім євро-
пейського ринку, є ще ненасичені ринки інших 
континентів, де необхідно займати наявні 
ніші. то до чого тут європейська нормативна 
база? усе досить просто. світова спільнота 
вже давно погодилася з тим, що в Єс най-
більш прогресивна та потужна нормативна 
база, а дотримання вимог Єс свідчить про 
безпечність і якість продукції, робить її конку-
рентоздатною, тому продукція, виготовлена 
за європейськими стандартами, користується 
попитом і в азії, і в африці, знаходить свого 
споживача в країнах снд. 

але необхідно розуміти, що реформи у 
ветеринарній медицині в цілому та в сег-
менті виробництва ветеринарних препаратів 
зокрема несуть у собі, крім очевидних пере-
ваг, ще й низку викликів, які треба врахову-
вати та нівелювати.

вирішення цієї багатогранної і складної 
проблеми диктує необхідність послідовного 
розв’язання низки завдань, пов’язаних із рекон-
струкцією виробничих будівель та приміщень, 
навчання персоналу, вдосконалення техноло-
гічного процесу виробництва із застосуванням 
сучасного обладнання, запровадження всіх 
етапів контролю цього процесу та готового 
продукту на основі використання специфіч-
них, емпіричних методів дослідження, чіткого 
оформлення документації, що дає змогу попе-
редити помилки і відстежити всі етапи вироб-
ництва конкретної серії (партії) продукції.

Підприємства – виробники ветеринарних 
препаратів повинні мати всі засоби відпо-

відно до GMP, а саме: персонал, який має від-
повідну кваліфікацію; відповідні приміщення 
та площі; необхідне обладнання, матеріальне 
забезпечення та правильне його обслугову-
вання; належні пакувальні матеріали (контей-
нери, тару, первинне пакування, етикетки); 
затверджені методики та інструкції відповідно 
до фармацевтичної системи якості; відповідні 
зберігання й транспортування готових ветери-
нарних препаратів.

об’єктивність результатів цих досліджень 
підтверджується у разі дотримання правил 
належної лабораторної практики (GLP) та 
належної клінічної практики (GCP). Побічні 
ефекти після виведення на ринок ветеринар-
них препаратів відслідковуються системою 
фармаконагляду ветеринарних лікарських 
препаратів. тобто існують чіткий зв’язок та 
логічна взаємодія між окремими групами 
нормативних документів, що вимагає при-
йняття та постійної актуалізації нормативних 
документів на рівні державної ветеринарної 
та фітосанітарної служби. на кожному під-
приємстві – виробнику ветеринарних препа-
ратів повинна бути своя система виробничої 
документації, під час розроблення якої під-
приємство виступає як суб’єкт стандартиза-
ції. Це й становить основу системного під-
ходу до проблеми управління якістю, а саме 
запровадження принципів GMP, без якої не 
можна подолати технологічні бар’єри під час 
виходу вітчизняних виробників на міжнарод-
ний ринок, забезпечити і гарантувати якість 
продукції, встановити технічні бар’єри для 
неможливості розміщення на ринку неякісних 
ветеринарних препаратів.

Причини неготовності українських під-
приємств до впровадження системи GMP+ 
можуть бути умовно поділені на дві групи: вну-
трішні та зовнішні. до внутрішніх, по-перше, 
належить неготовність самих компаній, тобто 
неналагоджена робота серед працівників. 
упровадження такої серйозної системи вима-
гає постійного навчання та часткової переква-
ліфікації робітників, а це вимагає інвестицій, з 
чим легко погоджуються далеко не всі управ-
лінці. По-друге, не всі підприємства осна-
щені лабораторіями для визначення параме-
трів якості та безпеки, а це один із основних 
принципів системи GMP+. Більше того, не всі 
компанії виконують елементарні санітарно-
гігієнічні правила. По-третє, досить часто 
недостатньо чітко ведеться облік вхідної та 
вихідної продукції, порушується технологіч-
ний процес, що призводить до перехресного 
забруднення кормів. 
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до зовнішніх причин, з яких українські ком-
панії не до кінця готові впроваджувати систему 
GMP+, належать проблеми в роботі з поста-
чальниками сировини. тут мова йде про те, що 
не всі господарства готові надати документи, 
що підтверджуватимуть їх відповідність вимо-
гам стандарту. тобто підприємству-покупцю 
не потрібно робити окремі перевірки, оскільки 
певний стандарт, якому відповідає викона-
вець, підтверджує компетентність та відповід-
ність відповідальної компанії [2, с. 38].

Як прикладу проаналізуємо ситуацію на 
ринку ветеринарних препаратів «туберкулін 
очищений (ППд) для ссавців у стандартному 
розчині». наголосимо, що препарати для алер-
гічної діагностики туберкульозу тварин і птиці 
«туберкулін очищений (ППд) для ссавців у 
стандартному розчині» (туу 24.00497087.645-
2001), ППд-туберкулін для птиці (туу 
24.4.00497087-675-2002) та алерген з атипо-
вих мікобактерій (ааМ) (туу 24.400497087-
697-2003) розроблені в ннЦ іеквМ колек-
тивом авторів (Ю.Я. кассіч, а.і. Завгородній, 
в.Ю. кассіч та ін.), впроваджені у виробни-
цтво, виготовляються сумською біологічною 
фабрикою і забезпечують проведення плано-
вих діагностичних досліджень на туберкульоз 
на території україни. слід наголосити на тому, 
що в структурі товарної продукції цей препарат 
займає одну з лідируючих позицій. 

 Проте слід ураховувати, що під час 
ведення торгівлі тваринами між країнами 
Європейського співтовариства законодавчим 
актом є директива ради Єс № 97/12/Єс від 
17 березня 1997 р., яка вносить зміни і модер-
нізує директиву № 64/432/Єс. Згідно із цими 
документами, туберкулінізацію тварин про-
водять із використанням туберкулінів ррD 
(Proteinpurifiedderivative) або HCSM (Heat-
concentratedsynthetic-mediumtuberculin). 
Згідно зі стандартом Єс, що надає Institutevoor 
Dierhouderijen Diergenzondheid (ID-DLO), 
Lelistad, The Netheriands, ррD-туберкулін для 
ссавців повинен мати ефективність 50 000 
ест/мл та виготовлятися зі штамів M.bovis 
AN5 або Valle [5], тоді як під час виготовлення 
«туберкуліну очищеного (ППд) для ссавців у 
стандартному розчині» туу 24.00497087.645-
2001 виробничим штамом є M.bovis іеквМ-1. 
тому розробка вітчизняного сухого очищеного 
PPD-туберкуліну зі штамів M.bovis AN5 або 
Valle є актуальним завданням [3, с. 47]. 

 так, для алергічної діагностики у Франції 
застосовують синтетичний туберкулін (HCSM) 
у дозі 10000 Мо в об’ємі 0,2 см³, у великобри-
танії застосовують рідкий ППд-туберкулін для 

ссавців у дозі 7500 Мо в 0,1 см³, у німеччині, 
угорщині, нідерландах – 5000 Мо, у росії для 
алергічної діагностики прийнята доза тубер-
куліну 10000 Мо [3, с. 47]. 

 слід зазаначити, що науковці (а.і. Завго-
родній, Б.т. стегній, в.в. Білушко) прово-
дили дослідження на клінічно здорових бич-
ках чорно-рябої породи 10–12-місячного віку 
живою вагою 230–280 кг, які до початку досліду 
не реагували на ППд-туберкулін для ссавців 
у стандартному розчині. дослідження біоло-
гічної активності туберкулінів, виготовлених 
дП «сумська біофабрика» (с-24, виготовлена 
28.05.2013 р., україна), ФГуП «курська біофа-
брика» (с-17, росія), міжнародного стандарт-
ного зразку NIBSCE (великобританія) і вітчиз-
няного національного стандартного зразку 
сухого очищеного ППд-туберкуліну для ссав-
ців (с-3) [3, с. 48], здійснювали на 20-ти твари-
нах, щеплених зависсю живої культури штаму 
BCG у дозі по 5,0 мг бакмаси у 1,0 см3 стериль-
ного ізотонічного розчину. 

активність серій туберкулінів різних вироб-
ників вивчали у трьох розведеннях: по 200, 
1000 і 5000 Мо. алергени вводили внутріш-
ньошкірно в депільовані й оброблені 70°-ним 
етиловим спиртом ділянки шкіри у межах 
середньої третини шиї за допомогою ін’єктору 
«Бі-7»: з лівої сторони – на відстані 10–15 см 
між місцями введення – три дослідні серії 
туберкуліну, а з правої сторони – контрольні 
серії (NIBSCE і національний стандарт). облік 
алергічних реакцій у тварин проводили через 
72 години після введення алергенів шляхом 
визначення різниці величини потовщення 
шкіри в місці ін’єкції препарату до введення 
та після введення туберкуліну.

За результатами досліджень учені вста-
новили, що ППд-туберкуліни для ссавців 
виробництва дП «сумська біофабрика», 
ФГуП «курська біофабрика», NIBSCE (вейб-
ридж, референс-лабораторія) і національний 
стандарт туберкуліну для ссавців (україна) 
у дозах 200, 1000 і 5000 Мо за біологічною 
активністю є рівнозначними діагностичними 
препаратами для прижиттєвої алергічної діа-
гностики туберкульозу у тварин.

Попри велику кількість зареєстрованих 
в україні препаратів вітчизняного та закор-
донного виробництва попит на них значною 
мірою залишається незадоволеним, оскільки 
на ринку багато подібних та аналогічних пре-
паратів з однією діючою речовиною. напри-
клад, із загальної кількості зареєстрованих 
антигельмінтних засобів 85 лікарських форм 
(з них 58 – вітчизняні) виготовлені на основі 
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трьох діючих речовин – альбендазолу, фен-
бендазолу та івермектину.

отже, можемо припустити, що українські 
підприємства можуть значно розширити свій 
ринок збуту, якщо отримають сертифікацію 
продукції міжнародного зразка (GMP). тим 
більше дослідження підтвердили, що україн-
ські ветеринарні препарати нічим не посту-
паються закордонним. однак закордонні пре-
парати сертифіковані згідно з GMP і можуть 
продаватися по всьому світу, а українські – 
тільки на теренах снд. 

наголосимо на тому, що світовий ринок 
ветеринарних препаратів для тварин стано-
вить близько 22 млрд. доларів сШа на рік 
(дані станом на 2014 р.) із темпом зростання 
від 5% до 6,5% на рік [4]. Зазначимо, що ринок 
ветеринарних препаратів також має низку про-
блем. так, заступник голови комітету вироб-
ників ветеринарних препаратів при Європей-
ській бізнес-асоціації, керівник відділу захисту 
тварин компанії Bayer в україні, Молдові, 
азербайджані та Грузії тетяна сєдих, повідо-
мляє «уніан», оцінила обсяг тіньового ринку 

ветеринарних препаратів на рівні 60% рік [5]. 
Це означає, що кожна трет-четверта упаковка 
ветеринарних препаратів – підробка.

висновки з цього дослідження. наголо-
симо на тому, що в будь-якому paзi для того, 
щоб забезпечити coбi розвиток, реконструкцію 
виробництва та його приведення у відповід-
ність до міжнародних норм, вітчизняним біо-
логічним фабрикам необхідні додаткові ринки 
збуту. Перспективи, які можуть бути пов’язані 
з проникненням на ринки азії, досяжні та 
ймовірні, крім того, можна розглядати і вихід 
на європейській ринок. але це є нелегким 
завданням. так, більшість українських вироб-
ників, що експортують свою продукцію, скеп-
тично оцінюють можливість освоєння ринків 
Західної Європи та інших розвинених країн, 
де необхідно довести, що ветеринарний пре-
парат належним чином не тільки вироблений 
(відповідність до GMP), але й досліджений у 
лабораторії (GLP) та клініці (GCP), адже існує 
складна система допуску в Reimbursement 
List (перелік препаратів), вартість яких ком-
пенсується страховими компаніями.
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Пальчук о.і. оЦінка інтеЛектуаЛьної вЛасності
в статті розглядається проблема оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Проаналізовано сутність, 

спільні риси, особливості кожного з підходів до оцінки інтелектуальної власності. в роботі також окреслено 
проблеми з якими стикаються оцінювачі при визначенні вартості інтелектуального капіталу та визначено пер-
спективи подальших досліджень. 

ключові слова: інтелектуальний капітал, оцінка інтелектуального капіталу, інтелектуальні ресурси, інно-
вації, нематеріальні активи, підходи до оцінки.

Пальчук е.и. оЦенка интеЛЛектуаЛьной соБственности
в статье рассматривается проблемы оценки объектов интеллектуальной собственности. Проанализиро-

ваны сущность, общие черты, особенности каждого из подходов к оценке интеллектуальной собственности. 
в работе также очерчены проблемы с которыми сталкиваются оценщики при определении стоимости интел-
лектуального капитала и определены перспективы дальнейших исследований. 

ключевые слова: интеллектуальный капитал, оценка интеллектуального капитала, интеллектуальные 
ресурсы, нематериальные активы, подходы к оценке.

The intangible assets created through the 
processes of innovation represent a major 
share of the value of today's businesses. 
Despite their fundamental importance, the 
understanding of intellectual property and 
intellectual property rights does however differ 
widely amongst businesses large and small. 
The valuation of intellectual property assets is 
complicated by the fact that no two intellectual 
property assets are the same. Numerous valu-
ation standards, articles and publications have 
been issued during the last years concerning 
different intellectual property rights with differ-
ent geographical scope and different regula-
tion approach. The bottleneck for the improve-
ment of intellectual property market is not in 
the lack of accepted methods or standards, 
their content or consistency, but in the limited 
dissemination of the fact that they exist and 
the little confidence in their results. 

Last researches in intellectual property was 
made by P. Druker, T. Stuart, F. Fukuyama, 
A. Galchinsky, S. Sidenko, A. Chukhno etc. But 
as it was mentioned above many aspects of 
intellectual property remain disputable and insuf-
ficiently studied.

The purpose of the article is introducing the 
basic approaches that are currently used to deal 
with the difficult question of the intellectual prop-
erty valuation.

In the twenty first century mankind made a 
transition from a matter – based economy to one 
based on ideas, from an emphasis on natural 
resources to thought, design, and organization. 
Lately, the intangible component has grown rap-
idly. The ratio of market to book value of world 
biggest companies doubles between 1973 and 
1993, even before the run up in share prices in 
the second half of the 1990s. One of the world`s 
biggest companies, Microsoft, has most of its 
value in “knowledge capital”, embedded in its 
personnel, its organization, patents, copyrights, 
brand value, and so on. 

In modern economics the question of classi-
fying and measuring intangible assets remains 
an important unfinished issue in finance and eco-
nomics theory and in the practice of management.

Intellectual property plays a very important 
role in the modern economy and its significance 
is growing. For most companies in developed 
countries more than 75% of their value is directly 
linked to intellectual property and intangible 
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assets”. Even the value of intellectual property for 
the largest companies in the Fortune Global 500 
[1]. ranges between 45% – 75% and also repre-
sents the highest growth area in the global econ-
omy [2]. An analysis of the fortune 500 companies 
showed that, in 1975, 60 per cent of their market 
capitalization was represented by tangible assets 
but, twenty years later, tangible assets percent-
age was only 25%. The trend has continues since 
1995 [3]. Top10 of the Fortune Global 500 list of 
year 2016 represented below in the table 1. The 
rankings, which have been released by the mag-
azine at its website, appear in the July 20, 2016, 
issue of the magazine. The following is the list of 
top 10 companies, as published on July 20, 2016. 
It is based on the companies' fiscal year ended on 
or before March 31, 2016 (table 1).

To understand better the power of different 
countries in the global economy it is important 
to represent the list of the top 10 countries with 
the most Global 500 companies (table 2).

Table 2
The list of the top 10 countries with the most 

Global 500 companies.
Rank Country Companies

1 USA 134
2 China 103
3 Japan 52
4 France 29
5 Germany 28
6 United Kingdom 26
7 South Korea 15
7 Switzerland 15
9 Netherlands 12
10 Canada 11

Intangible assets include assembled trained 
workforce, designs, customer lists, accounting 

and operations related records, supplier/dis-
tributor relationships, contracts, and intellectual 
property. The other two major classes of assets 
are monetary assets and tangible assets (real 
estate, equipment, buildings, etc.).

Despite the significant importance of intellec-
tual property, valuation of intellectual property, 
and valuation of intangible assets, generally, is 
still an emerging field. 

Unfortunately it`s no use in book value. The 
book value of a company is determined by look-
ing at a company’s balance sheet, and equals the 
value of the assets over the company’s liabilities. 
The market value of a company is calculated by 
the market price of the publicly traded stock, 
times the total number of shares issued. Book 
value of the company often does not account for 
the value of intangible assets, such as goodwill 
and brand equity, that are not reflected on the 
balance sheet. It’s also skewed for companies 
with few tangible assets, such as technology and 
software corporations.

Different organizations try to develop stand-
ards for valuation of intellectual property and 
other intangible assets. In fact, the Cabinet of 
Ministry of Ukraine adopted the National Stab-
dart 4 “Valuation of property rights of intellectual 
property” only in 2007. It has been cited as the 
only public valuation standard that takes into 
account the unique aspects of different forms of 
intellectual property (patents, copyrights, trade 
secrets, and trademarks) in providing valuation 
standards.

Besides the important issue of stock market 
valuation, there are several principal business 
circumstances in which intangible value needs 
to be measured.

• A company sale, merger, or acquisition. 
The acquiring company will appropriate the 
physical assets or the purchased firm, but what 

Table 1
Fortune Global 500 list of year 2016 [4].

Rank Company Country Industry Revenue in USD
1 Walmart United States Retail $482.1 billion
2 State Grid China Power $329.6 billion

3 China National 
Petroleum China Petroleum $299.3 billion

4 Sinopec Group China Petroleum $294.3 billion
5 Royal Dutch Shell Netherlanand United Kingdom Petroleum $272.2 billion
6 Exxon Mobil United States Petroleum $246.2 billion
7 Volkswagen Germany Automobiles $236.6 billion
8 Toyota Motor Japan Automobiles $236.59 billion
9 Apple United States Technology $233.7 billion

10 BP United Kingdom Petroleum $225.98 billion
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is the injection of new knowledge worth? Usu-
ally accounting measures do not coincide with 
econopmic or market-based values. Many merg-
ers and acquisitions are justified on the grounds 
of combinatorial synergy between the knowl-
edge base of the two companies. However, 
there could also be combinatorial incompatibili-
ties, knowledge transfer costs over many years 
and cultural compatibility problems between the 
merging organizations.

• Sale, purchase, or licensing of separable 
assets such as brand, patents, copyrights, data 
bases, or technology. “Separable assets” are 
those that can be detached from the company 
that possesses them and transferred, sold, or 
licensed to another firm. This could include any 
transferable knowledge, codified or teachable, 
and rights to intellectual property or markets. 
Here, only a portion of the intangible assets of a 
company are spun off to another firm, by a legal 
transfer agreement and/or by training the other 
firm in the use of the transferred knowledge. 
But how much should the company licensing or 
acquiring these assets pay?

• Lawsuits involving intellectual property 
infringement. Here courts need to determine 
infringement costs and penalties.

• Tax liability calculations in the context of 
transfer of intangible assets and technology to 
affiliated firms, possibly in another nations.

• Corporate alliances. During negotiations 
over the formation of a joint venture or the many 
other forms of strategic alliances such as man-
agement service contracts, franchising etc the 
valuation of the knowledge knowledge contribu-
tions of each partner is a key issue. 

• Research and Development (R&D) man-
agement. Putting a value on prospective future 
knowledge generated by R&D investments is 
key to selecting between competing R&D pro-
jects. Other crucial measurement area is valu-
ating each partner`s contribution in co-develop-
ment projects.

Valuation of intellectual property is increas-
ingly important to business success. For exam-
ple, as intellectual property is a key compo-
nent of business value, accuracy in valuation 
of intellectual property will increasingly be a 
success indicator for businesses transactions 
(e.g., acquisitions, sales, licensing transac-
tions, etc.). 

“Value” is generally defined as the “present 
value of future benefits to be derived by the 
owner of property.” As such, “valuation needs to 
quantify the future benefits and then [use such 
future benefits to] calculate a present value.”

There are three major methods for valuation 
of intellectual property – the cost approach, the 
income approach, and the market (or transac-
tional) approach. Each of them is discussed in 
detail below.

Appropriate selection of an intellectual prop-
erty valuation method depends on factors that 
are set forth in the “valuation pyramid” described 
by Flignor (e.g., business, legal, and financial 
context) and other factors discussed belows [5].

The cost based approach is based upon on 
the principle of substitution, i.e., value of an asset 
is estimated on the basis of cost to construct a 
similar asset at current prices. The assumption 
underlying this approach is that the cost to pur-
chase or develop new property is commensurate 
with economic value of the service that the prop-
erty can provide during life [6].

It considers the cost of the inputs spent on 
making particular intellectual property is equiva-
lent to the value derived from the same. If the cre-
ation is not useful then also it has value because 
certain amount of inputs had been spent on it 
which carries value.

 The replacement cost of an Intellectual prop-
erty asset is the cost to develop similar function-
ality to the subject Intellectual property outside 
the scope of the legal protection. A common 
usage of the replacement cost method is the 
cost to “design around” a patent or set of pat-
ents. This method is based on the principle of 
substitution – an investor would not pay more 
for an asset than the cost to obtain similar ben-
efits from another asset. This method is particu-
larly useful when the legal protection is weak or 
the technology is relatively well-known, and the 
Intellectual property does not produce income 
currently.

Limitations for cost based approach:
1. Under this method the value of іntellec-

tual property is not the real value, as it does not 
directly consider the amount of the economic 
benefits that cannot be achieved nor the time 
period over which they might continue.

2. It is difficult to determine all historical 
development costs.

3. This approach consider cost equivalent to 
value which cannot be true.

4. This approach doesn’t consider risk 
involved in future.

In view of these limitations, the cost approach 
is primarily used when:

• it is not feasible to project earnings for the 
intellectual property 

• the intellectual property is not the type of 
asset that can be readily transferred to a third 
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party separate from the organization in which it 
currently resides

• the IP is developed for “in-house’ use and 
not for resale.

In the income approach assets are valued 
based on what they will earn in the future. This 
requires estimates of future cash flows (both 
inflows and outflows) in terms of both amount 
and timing; economic life; and risk-adjusted dis-
count rate that reflects the required return. The 
approach thus considers factors such as gross 
& net revenues; gross profits; net operating 
income; pretax income; net income; and cost 
savings, etc. 

Projected cash flows are the future income 
attributable to the intangible asset. It is important 
that the analysis should capture all direct and 
indirect costs associated with the IP in question, 
including lost sales of bundled products or ser-
vices, incremental overhead costs, necessary 
investment and the likely effects of competition 
on the price premium or costs savings derived 
from the asset. The economic life refers to the 
length of time that the Intellectual property will 
be able to command the price or cost premium. 
The economic life is generally bounded by the 
legal life of the asset but is often much shorter. 
For instance, it is common in the electronics field 
for the technology to become obsolete in as little 
as 3 years, often well before the patent expires. 
The discount rate refers to the expected cost of 
financing the asset in question.

The income method, while highly analytic, is 
also quite subjective. Subjectivity is employed 
throughout the methodology, with particular care 
required to assess all the business and financial 
dynamics that impact the expected incremental 
cash flows. The use of a terminal value, which 
captures value beyond the years, can often rep-
resent a significant percentage of the total asset 
value. The income method has been well ana-
lyzed and published, with texts and software 
readily available. While care is required for all 
valuation methods, the subjectivity involved in 
the income method can be especially tricky.

Limitations for income method: it is very dif-
ficult to estimate income attributable to intangi-
bles, its economic life, appropriate discount rate/ 
cost of capital and discount rate.

Under the market based аpproach (trans-
actional approach) of the value of intellectual 
property can determine by considering the mar-
ket prices paid for similar properties as a part of 
third party transactions. The approach estimates 
the value of an intangible asset based on mar-
ket prices of comparable intangible assets that 

have been bought / sold or licensed between 
independent parties. In other words, it provides 
indications of value by studying transactions of 
property similar to the property for which a value 
conclusion is sought.

The transactional approach is appealing 
because it is a direct measure of the value of the 
intangible asset. As such, it is often considered 
to be the most reliable of methods when it can be 
performed credibly. As a general rule transaction 
data can never be ignored in a valuation exer-
cise – it either must be incorporated or affirma-
tively rejected as part of the analysis [7].

Typically, there are two steps to a transac-
tional method valuation – screening and adjust-
ments. Screening refers to the selection process 
of identifying candidate third party transactions 
with sufficient information on pricing, scope and 
terms and conditions to be deemed comparable 
to the intangible asset in question. Adjustments 
refer to an explicit quantifiable change in the 
valuation due a specific rationale. Adjustments 
are typically grounded in a baseline transaction 
(or transactions) that are sufficiently close to the 
subject intangible asset, and for which sufficient 
information is available to analyze the technical, 
legal, business and financial terms.

Bottom line – for the market based approach 
to be effective there must be relevant information 
about the market available. This is very often not 
the case in respect of intellectual property trans-
actions.

For intellectual property it is often difficult to 
implement the market based approach because 
information about third party transaction involv-
ing similar property is scarce. The following are 
the requirements for valuation of intellectual 
property.

Factors for selection of the appropriate 
method to use are discussed above. For exam-
ple, use of a market approach is preferred if 
there is sufficient market information. If not, the 
income approach is typically preferred. A cost 
approach is usually applied only in certain situa-
tions as described above.

The selection of valuation method also can 
vary with respect to the type of intellectual prop-
erty to be valued, as shown in the following 
graphic 1.

Similarly, valuation may vary with the particu-
lar transaction/business situation in which the 
valuation is being performed.

The value of an intangible asset is subjective. 
However, it plays an extremely significant role 
in assessing the value of a start-up, especially 
because these companies do not possess much 
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sales, revenue or other tangible assets [8]. In 
such circumstances, intellectual property valua-
tion experts need to perform extensive due-dili-
gence and understand the core technology dis-
closed in a patent vis-à-vis the market trend. For 
early-stage products the risk is high as there is 
very less information available regarding the via-
bility of the product.

For examples, when it comes to putting up a 
social value to their industry status, Facebook 
and Twitter are quite the dramatists.

Following its acquisition of Instagram for $521 
million in August 2012, Facebook increase the 
value of its intangible assets. As of December 
2013, the company had 1858 issued patents 
and 2501 filed patent applications in the United 
States, and 494 corresponding filings in other 
countries. Most of these patents are related to 
social networking, web technologies and infra-
structure, and related technologies. With most of 
its issued patents, Facebook today values itself 
at $202.09 billion [9].

Twitter has an intellectual property asset of 
956 issued patents. Most of its patented technol-

ogy lies in message distribution, graphical user 
interfaces, security and related technologies. 
With a majority of Twitter’s patents also due to 
expire between 2016 and 2031, the company 
now values its enterprise at $22.9 billion.

With IP valuations dropping, the task to 
assign fair values to intellectual property is going 
to become a more daunting task for companies 
and valuators. The bigger a portfolio, the greater 
will be the time and effort spent to assign a mon-
etary figure to it – an absolute challenging time 
ahead for intellectual property valuators [10].

Summary. The topic of intellectual property 
valuation can (and does) fill books. The selection 
of which approach to use and how it should be 
specifically applied depends on numerous fac-
tors including the kind of IP at issue, the context 
in which the valuation is made (e.g., valuation 
in patent litigation is much different than val-
uation of intellectual property in the context of 
M&A work). This short article is merely intended 
to introduce the basic approaches that are cur-
rently used to deal with the difficult question – 
what is the intellectual property worth?

Graphic 1. Three valuation approaches as they apply to intellectual property assets.
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статтю присвячено дослідженню інформаційно-аналітичних аспектів статистики зовнішньоекономічної 
діяльності. розкрито предмет статистики зовнішньоекономічної діяльності. окреслено джерела інформації 
про результати зовнішньоекономічної діяльності. наведено структурні складники статистики зовнішньоеко-
номічної діяльності. систематизовано показники, що використовуються для аналітичної характеристики зо-
внішньої торгівлі.

ключові слова: статистика, статистика зовнішньоекономічної діяльності, статистика зовнішньої торгівлі, 
митна статистика, статистичний облік.

Попова Ю.М., Гученко Ю.а. инФорМаЦионно-анаЛитические асПектЫ статистики 
внеШнеЭконоМической деЯтеЛьности

статья посвящена исследованию информационно-аналитических аспектов статистики внешнеэкономи-
ческой деятельности. раскрыт предмет статистики внешнеэкономической деятельности. определены ис-
точники информации о результатах внешнеэкономической деятельности. Приведены структурные состав-
ляющие статики внешнеэкономической деятельности. систематизированы показатели, используемые для 
аналитической характеристики внешней торговли.

ключевые слова: статистика, статистика внешнеэкономической деятельности, статистика внешней тор-
говли, таможенная статистика, статистический учет.

Popova Y.M., Guchenko Y.O. INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ASPECTS OF FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITY’S STATISTICS

The article is devoted to the informational and analytical aspects of foreign trade activity’s statistics. A subject of 
foreign economic activity’s statistics is disclosed. Sources of information on the results of foreign economic activity 
are defined. Given the structural components of the static foreign trade. Structural components of foreign trade ac-
tivities statics are given. Indicators used for the analytical characteristics of foreign trade are systematized.

Keywords: statistics, foreign economic activity’s statistics, foreign trade statistics, customs statistics, statistical 
accounting.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Зовнішньоекономічна діяльність 
є однією зі сфер економічної діяльності 
держави, підприємств, установ, яка тісно 
пов’язана з експортом та імпортом товарів, 
робіт і послуг, іноземними кредитами й інвес-
тиціями, здійсненням спільних проектів із 
діловими представниками інших держав, що 
значно підвищує роль зовнішньоекономічної 
сфери як на макро-, так і на мікроекономіч-
ному рівні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
теоретико-методологічні та практичні про-
блеми статистики Зед розроблялися в наукових 

роботах багатьох науковців. серед зарубіжних 
авторів доцільно відзначити таких спеціалістів, 
як р. аллен, к. вільямсон, М. Пебро, Ф. Портер, 
дж. тарр, дж. Форрестер та ін. у нашій країні 
загальноекономічні аспекти функціонування 
сфери Зед знайшли відображення в роботах 
в.Г. андрійчука, о.Г. Білоруса, в.с. Будкіна, 
в.М. новицького, с.в. сиденка, а.с. Філіпенка 
та інших фахівців.

За кордоном статистика зовнішньоеконо-
мічної діяльності отримала розвиток у між-
народних економічних і статистичних органі-
заціях (оон, МвФ, Юнідо, оеср, світовому 
банку, Євростаті тощо), керівництва і реко-
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мендації яких практично стали міжнародними 
стандартами у цій сфері.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак на практиці мож-
ливості реальної інтеграції вітчизняної еконо-
міки у світове господарство на основі зрушень у 
зовнішньоекономічній діяльності реалізуються 
непослідовно і суперечливо, позитивні тенден-
ції переплітаються з негативними, затримуючи 
економічне зростання в цілому. отже, ста-
тистичні дослідження зовнішньоекономічної 
діяльності є актуальними і своєчасними.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження 
інформаційно-аналітичних аспектів статис-
тики зовнішньоекономічної діяльності.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. оцінюванням та аналізом зовніш-
ньоекономічної діяльності (Зед) як на рівні 
держави, так і конкретного господарюючого 
суб’єкта займається статистика. Предметом 
статистики зовнішньоекономічних зв’язків є 
кількісна сторона процесів і явищ, що виника-
ють у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 
в нерозривному зв’язку з їх кількісною харак-
теристикою (товари, послуги, цінності, що 
становлять експорт і імпорт країни) [1].

в економічній енциклопедії зовнішньоеко-
номічна діяльність визначається як «сфера 
економічної діяльності підприємств, фірм, 
компаній і країни, пов’язана із зовнішньою 
торгівлею, іноземними кредитами й інвестиці-
ями, здійсненням спільних проектів з іншими 
країнами» [2].

відповідно до Закону україни про Зед [3], 
предметом статистичного вивчення є такі види 
зовнішньоекономічної діяльності: експорт та 
імпорт товарів, послуг, робіт, прав; міжнародні 
фінансові операції та операції із цінними 
паперами; кредитні та розрахункові операції; 
організація торгівлі за іноземну валюту; това-
рообмінні (бартерні) операції; орендні і в тому 
числі лізингові операції; операції з придбання 
та обміну валюти та ін.

статистичний облік зовнішньоторговель-
них операцій полягає в спостереженні за 

рухом товарних потоків через державний 
кордон. Залежно від напрямку руху товарів 
виділяють два об'єкти статистичного спосте-
реження:

статистика експорту – спостереження за 
товарами, що вивозилися з країни;

статистика імпорту – спостереження за 
товарами, які надходять у країну [4].

до завдань статистики зовнішньоторго-
вельних операцій належать збір і оброблення 
даних для отримання показників експорту та 
імпорту, географії зовнішньоторговельного 
обороту; аналіз структури і динаміки обсягу 
експорту й імпорту за товарними групами по 
кожній країні і групі країн; обчислення індек-
сів фізичного обсягу експорту, індексів цін і 
умов торгівлі; вдосконалення методів статис-
тичного аналізу, закономірностей розвитку 
зовнішньоторговельних операцій і прогнозу-
вання показників зовнішньої торгівлі [4].

джерелами інформації про експорт 
(імпорт) товарів є вантажна митна декларація 
і форми державної статистичної звітності про 
зовнішньоекономічні зв’язки. вантажна митна 
декларація (вМд), що має шифр ф. Мд-2, 
складається з п’яти зброшурованих арку-
шів, з яких два призначено для державного 
митного контролю, третій – для органів ста-
тистики, четвертий – для експортера (імпор-
тера), п’ятий – для декларанта. декларація 
заповнюється на кожну партію товару. Якщо 
в партії кілька найменувань, то використову-
ють додаткові аркуші (ф. Мд-3), кожен з яких 
дає можливість декларувати ще три наймену-
вання товарів. до вМд може бути докладено 
не більше 33 додаткових аркушів, що дає 
змогу декларувати одночасно не більше ста 
найменувань товарів або майна [5].

крім вМд, відомості про експорт (імпорт) 
товарів містяться ще в двох формах держав-
ної статистичної звітності, що має шифр «ЗеЗ» 
(зовнішньоекономічні зв’язки): формі № 5 «Звіт 
про експорт (імпорт) товарів, що не проходять 
митного декларування»; формі № 14 «Звіт про 
товари, придбані в портах» (заправка суден 
нафтопродуктами, водою). таким чином, пере-

Рис. 1. структурні складники статистики зовнішньоекономічної діяльності
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важна частина експорту (імпорту) товарів 
відображається в вМд, тому вона є головним 
джерелом інформації про зовнішню торгівлю. 
на основі даних вМд формується митна ста-
тистика, яка нині становить основу статистики 
зовнішньої торгівлі [5].

За рівнем усуспільнення статистика 
зовнішньоекономічної діяльності має таку 
градацію (рис. 1).

Як за кордоном, так і в україні найбільш 
розробленими є статистика зовнішньої тор-
гівлі товарами і митна статистика.

статистична інформація про зовнішньо-
економічну діяльність необхідна на всіх рів-
нях – від міжнародних, урядових та неурядових 
організацій і підприємств, прямо або побічно 
пов’язаних зі сферою зовнішньоекономічної 
діяльності, національних адміністрацій, які 
розробляють і проводять державну політику в 
цій галузі економіки, до безпосередніх вироб-
ників експортно-орієнтованих товарів і послуг, 
які прагнуть вижити в конкурентній боротьбі 
на міжнародному ринку. у процесі роботи всі 
вони потребують достовірної інформації про 
міжнародну торгівлю.

Зведення статистичної інформації сто-
совно зовнішньоекономічної діяльності здій-
снює державна служба статистики україни на 
підставі даних, що в обов’язковому порядку 
надаються органами, які провадять державне 
регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності, а також суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності. державна служба статистики 
україни щокварталу складає і публікує ста-
тистичну інформацію щодо стану і структури 
зовнішньоторговельного балансу україни [6]. 
Міністерство фінансів україни складає «відо-
мості про стан і структуру зовнішньої держав-
ної заборгованості» [7]. 

статистичне спостереження за обсягами 
зовнішньої торгівлі товарами на макрорівні 
здійснюється на основі взаємозв’язку макро-
економічних показників, а джерелом інфор-
мації для статистичного спостереження є 
вантажні митні декларації (вМд), які заповню-
ють декларанти під час митного оформлення 
товарів, а також статистичні звіти підприємств 
і організацій україни щодо експорту-імпорту 
товарів, що не підлягають митному деклару-
ванню [7].

Формами звітності про зовнішньоеконо-
мічну діяльність [8] є форма № 5-ЗеЗ «Звіт 
про експорт (імпорт) товарів, що не підлягають 
митному контролю», форма № 9-вес «Звіт про 
експорт (імпорт) послуг», форма № 10- ЗеЗ 
«Звіт про іноземні інвестиції в україну», форма 

№ 13- ЗеЗ «Звіт про інвестиції з україни в еко-
номіку країн світу», форма № 14-ЗеЗ «Звіт про 
придбання (продаж) товарів для забезпечення 
життєдіяльності транспортних засобів, потреб 
пасажирів та членів екіпажу» [8].

для обліку експорту (імпорту) товарів з 
1 липня 2001 р. застосовується українська 
класифікація товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (уктЗед), побудована на базі шес-
тизначної Гармонізованої системи опису та 
кодування товарів (Гс) і восьмизначної комбі-
нованої номенклатури європейської економіч-
ної співдружності (кнеес). для класифікації 
країн та валют використовуються класифіка-
ція держав світу, гармонізована з міжнарод-
ним стандартом ISO 3166-1: 2000, затвер-
джена наказом держкомстату від 08.07.2002 
№ 260, та класифікація валют, яка гармонізо-
вана з міжнародним стандартом ISO 4217-1: 
2001 і затверджена наказом держкомстату 
від 08.07.2002 № 260 [4]. 

українська класифікація товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності передбачає 
характеристику об’єктів (товарів), що класи-
фікуються, і рівнів класифікації. об’єктом кла-
сифікації в уктЗед є всі товари, які оберта-
ються у зовнішній торгівлі країни. кодування 
товарів у даній класифікації є технічним при-
йомом, що дає змогу виразити об’єкт (товар) 
класифікації у вигляді групи знаків за прави-
лами, встановленими даною системою кла-
сифікації. Призначення кодової системи кла-
сифікатора полягає в тому, щоб представити 
інформацію в зручній для збору і передачі 
формі, пристосувати її до оброблення опе-
раторами, а також забезпечити пошук, сорту-
вання та агрегування конкретних даних. для 
товарних класифікаторів, що використову-
ються в міжнародній практиці, система коду-
вання дає змогу усунути мовні бар’єри під час 
ідентифікації того чи іншого товару.

облік експорту (імпорту) товарів прово-
диться на основі контрактів, вантажних мит-
них декларацій, транспортних та інших товар-
них документів, що заповнюються під час 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємствами, установами, комерційними 
фірмами та іншими організаціями.

дані про експорт товарів наводять за кра-
їнами призначення, про імпорт – за країнами 
походження. країною призначення вважа-
ється країна, яка визначена на момент від-
вантаження як кінцева країна призначення 
товару. країною походження вважається кра-
їна, в якій товар було повністю вироблено або 
досить перероблено [4].
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Збір інформації про зовнішню торгівлю 
товарами здійснюється на підставі щомісяч-
ної і щоквартальної форм державної статис-
тичної звітності.

Щомісячним є «Звіт про експорт (імпорт) 
товарів, що не проходять митного деклару-
вання». Звіт надають усі підприємства – рези-
денти україни, які самостійно здійснюють 
експортно-імпортні операції з товарами, що 
не проходять митного декларування (риба 
і всі види морепродуктів; товари, здобуті з 
дна у відкритому морі і реалізовані нерези-
дентам або придбані в них; товари, передані 
в оренду строком на один рік і більше; пере-
ливи електроенергії загальною електроме-
режею; продукція високих технологій, отри-
мана у відкритому космосі; інші товари, на які 
не оформлено вантажну митну декларацію, 
якщо їхня вартість перевищує суму вартісного 
порога, встановленого національним законо-
давством).

Щоквартальним є «Звіт про придбання 
(продаж) товарів для забезпечення життє-
діяльності транспортних засобів, потреб 
пасажирів та членів екіпажу». Звіт надають 
усі транспортні компанії, агентства, всі під-
приємства, організації та установи україни, 
які здійснюють придбання (продаж) товарів, 
необхідних для технічного забезпечення та 
експлуатації транспортних засобів, а також 
товарів, необхідних для забезпечення потреб 
пасажирів та членів екіпажу в морських, річко-
вих портах, аеропортах, на залізничних, авто-
бусних міжнародних вокзалах та заправних 
станціях [4].

Характерною особливістю оцінювання 
зовнішньоекономічної діяльності країни є 
аналіз основних тенденції, структури і дина-
міки зовнішньоторговельних товаропотоків 
національних учасників зовнішньоекономіч-
ної діяльності в ув’язці з аналізом їх макро-
економічних показників. аналітична оцінка 
динаміки дає можливість визначити зміни, 
які відбулися в структурі експорту (імпорту) 
певного товару (послуги), і зробити відповідні 
висновки щодо її поліпшення або погіршення, 
тоді як основою оцінювання діяльності підпри-
ємства є аналіз виконання обов’язків за екс-
портними та імпортними операціями й аналіз 
динаміки експорту та імпорту.

органом, відповідальним за формування 
показників, що характеризують зовнішньое-
кономічну діяльність, є державна фіскальна 
служба україни. наказом державної фіскаль-
ної служби україни «Про митну статистику 
зовнішньої торгівлі» від 28.12.2007 № 107-VI 

встановлено порядок формування показників 
зовнішньої торгівлі [5]. дані про митну статис-
тику зовнішньої торгівлі україни у вигляді ста-
тистичних збірників надаються в апарат вер-
ховної ради, кабінету Міністрів і Президента 
україни і в органи виконавчої влади, а також в 
територіальні органи державних служб вико-
навчої влади щокварталу.

Згідно з Положення про державну службу 
статистики україни, вона має право здійсню-
вати експертні оцінки та розрахунки окремих 
статистичних показників. статистична інфор-
мація повинна бути достатньою для задово-
лення інформаційних потреб користувачів.

таким чином, в основу побудови системи 
аналітичних показників зовнішньої торгівлі 
повинні бути покладені принципи:

1) відповідності загальної методології та 
принципам побудови статистичної інформа-
ції, що офіційно використовується держав-
ними органами статистики;

2) забезпечення сумісності з аналогічними 
показниками в системі державної централізо-
ваної статистики;

3) задоволення потреб користувачів в якіс-
ній та оперативної інформації, що відображає 
основні факти і процеси, що відбуваються у 
зовнішньоекономічній діяльності країни.

основою аналітичної роботи із зовнішньо-
економічної діяльності є угруповання. у прак-
тиці міжнародної торгівлі зовнішньоторго-
вельні операції між країнами контрагентами 
групуються:

1) за видами операції – купівля (продаж) 
товарів і торгівля послугами;

2) за групами товарів (машини, устатку-
вання, мінеральні продукти) і видами послуг 
(транспортні, туристичні);

3) за ступенем технологічної обробки 
товару – готові вироби, напівфабрикати, 
сировина;

4) за видами товарообмінних операцій – 
зустрічні закупівлі, бартер, операції з даваль-
ницькою з сировиною [4].

угруповання є основою аналізу структури 
експорту (імпорту) і структурних зрушень. на 
основі розподілу експорту за видами опера-
ції, групам товарів і видів послуг визначають 
найбільш вагомі експортні товари (послуги), 
для імпорту – товари критичного імпорту.

для характеристики виробничо-техніч-
ного потенціалу країни велике значення має 
структура за ступенем технологічної обробки 
товару: частка сировини в загальному обсязі 
експорту; частка готових виробів у загаль-
ному обсязі імпорту; співвідношення експорту 
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(імпорту) промислових виробів і продукції 
агропромислового комплексу.

на підставі угруповання за видами това-
рообмінних операцій визначають частку бар-
теру, який через відтік капіталу сприяє дис-
пропорції зовнішньої торгівлі. 

у статистичній практиці для аналітичної 
характеристики зовнішньої торгівлі викорис-
товуються такі групи показників [4; 8]:

1) об’єм зовнішньої торгівлі (експорт, 
імпорт, зовнішньоторговий обіг, сальдо 
зовнішньоторгового балансу);

2) розвиток і збалансованість зовнішньої 
торгівлі (рівень відкритості економіки, екс-
портна квота, рівень імпортної залежності, 
рівень покриття експорту імпортом);

3) динаміка зовнішньої торгівлі (індекс 
«умови торгівлі», еластичність);

4) ефективність зовнішньої торгівлі 
(валютна ефективність, бюджетна ефектив-
ність, виробнича ефективність).

Якщо абсолютні показники характеризу-
ють масштаб розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності, то за допомогою відносних показ-
ників оцінюється рівень розвитку і збалансо-
ваності економіки. так, коефіцієнт покриття 
оцінює ступінь збалансованості зовнішньої 

торгівлі. Якщо сальдо торгового балансу 
активне, то даний показник більше одиниці. 
Якщо коефіцієнт імпортної залежності пере-
вищує 15%, то дана ситуація є небезпечною 
для економіки країни.

Під ефективністю зовнішньої торгівлі розу-
міють економію суспільної праці, яка утворю-
ється за рахунок різних рівнів витрат на вироб-
ництво однакових товарів в окремих країнах.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, статистика зовнішньоекономічної 
діяльності україни передбачає:

1) збір інформації по всіх вМд за звітний 
період; систематизацію та оброблення зібра-
них даних;

2) аналіз наявної інформації для повного 
уявлення взаємозв’язків учасників зовнішньо-
економічної діяльності, обсяги експортних-
імпортних операцій, номенклатури товару, а 
також їх позитивної або негативної динаміки;

3) оцінку рівня динаміки і перспектив розви-
тку зовнішньої торгівлі товарами і послугами;

4) порівняння рівня економічного розвитку 
суб’єктів господарювання, регіонів, держав.

Перспективи подальших розвідок лежать 
у площині статистичного аналізу зовнішньої 
торгівлі україни.
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статтю присвячено дослідженню проблем зростання міграційних потоків у світі впродовж останніх років. 
Проаналізовано тенденції і динаміку міграційних процесів у країнах Єс. виявлено причини і наслідки ви-
никнення міграційної кризи в Євросоюзі. окреслено напрями подолання міграційної кризи в Єс, визначено 
шляхи регулювання потоків нелегальної міграції. 

ключові слова: глобальна економічна безпека, збройні конфлікти, міграційна криза, нелегальні міграційні 
потоки, біженці, шукачі притулку.

Пробоев о.а. наПравЛениЯ ПреодоЛениЯ МиГраЦионноГо криЗиса в странаХ ес 
и уреГуЛированиЯ Потоков неЛеГаЛьной МиГраЦии

статья посвящена исследованию проблем роста миграционных потоков в мире на протяжении последних 
лет. Проанализированы тенденции и динамика миграционных процессов в странах ес. выявлены причины и 
следствия возникновения миграционного кризиса в евросоюзе. очерчены направления преодоления мигра-
ционного кризиса в ес, определены пути регулирования потоков нелегальной миграции.

ключевые слова: глобальная экономическая безопасность, вооруженные конфликты, миграционный 
кризис, нелегальные миграционные потоки, беженцы, искатели убежища.

Proboyiv O.A. WAYS TO OVERCOME THE MIGRATION CRISIS IN THE EU COUNTRIES AND TO REGULATE 
THE FLOWS OF ILLEGAL MIGRATION

The article examines the problem of growing migration flows in the world in recent years. It analyses the ten-
dencies and dynamics of migration processes in the EU countries. It has revealed the causes and effects of the 
immerged migration crisis in Europe. The article outlines the directions to overcome the migration crisis in the EU 
and defines the ways to regulate the illegal migration flows.

Keywords: global economic security, armed conflicts, refugee crisis, illegal migration flows, refugees, asylum 
seekers.
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постановка проблеми. на початку ХХI ст. 
надзвичайно загострилися глобальні полі-
тичні й економічні проблеми у світовому гос-
подарстві, які вимагають від багатьох країн 
комплексного підходу до їх системного вирі-
шення, оскільки будь-які зволікання призво-
дять до поглиблення політичних конфліктів 
у світі та поширення економічного колапсу, 
зумовлюють міграційні тенденції, що в сукуп-
ності ставить під загрозу глобальну систему 
безпеки і доцільність існування певних між-
народних організацій та інтеграційних угру-
пувань, функції яких полягають у стабілізації 
ситуації. Лавиноподібне зростання нелегаль-
них міграційних потоків у країни Єс загострює 
наявні там економічні проблеми і поглиблює 
структурну кризу заборгованості європейських 
економік, тому дана проблема є актуальною й 
потребує більш детального вивчення.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. основним аспектам міжнародної міграції 

робочої сили та розроблення активної політики 
забезпечення її зайнятості в європейських 
країнах присвячено наукові праці вітчизняних 
дослідників: е. Лібанової [1], а. Гайдуцького 
[2], о. Малиновської [3], й. Звонар [4], о. сні-
гир [5], о. Петроє [6], а. солодько [7] та ін.

виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. однак невирі-
шеними залишаються проблеми, пов’язані 
з пошуком напрямів подолання міграційної 
кризи в країнах Єс, які протягом останніх 
двох років потерпають від напливу неле-
гальних мігрантів, що ціною власного життя 
перетинають їхні кордони в надії на краще 
майбутнє, ускладнюючи вихід європейських 
країн із структурної кризи боргів, і ставлять 
під загрозу соціальні стандарти та без-
пеку життя самих європейців. саме тому ці 
питання потребують проведення подальших 
досліджень і вимагають залучення до їх вирі-
шення експертів багатьох галузей.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є висвітлення 
основних тенденцій і динаміки міграційних 
процесів у контексті загострення міграційної 
кризи в країнах Єс для вироблення напря-
мів її подолання і врегулювання нелегальних 
міграційних потоків. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. XXI ст. ознаменувалося поглиблен-
ням інтеграційних процесів, що призводять до 
якісних структурних змін у міжнародних еко-
номічних зв’язках, але водночас супроводжу-
ються загостренням політичних конфліктів у 
світі й ставлять під сумнів глобальну систему 
безпеки. військові конфлікти в різних куточ-
ках світу впливають не тільки на глобальну 
економічну безпеку, але й ставлять під сумнів 
наявний геополітичний лад, посилюють гео-
політичну розбалансованість світу, зачіпають 
економічні інтереси багатьох країн.

воєнні дії на сході україни та збройні кон-
флікти у Південно-східній азії, африці та 
Південній америці ставлять під сумнів роз-

поділ сил на геополітичній карті світу, ство-
рюють загрозу економічному добробуту і 
благополуччю громадян високорозвинених 
держав, погіршують криміногенну ситуацію 
та напряму впливають на епідеміологічний 
стан у цих країнах, адже внаслідок неконтр-
ольованого великого притоку біженців у висо-
корозвинені країни уряди зіштовхуються з 
величезними незапланованими економіч-
ними витратами на рятувальні операції, ліку-
вання та щеплення осіб, що нелегально пере-
тинають їхні кордони й оселяються таборами 
поблизу спальних районів населених пунктів, 
для попередження спалахів різних захво-
рювань серед власного населення. Пізніше 
виникають проблеми із зайнятістю біженців, 
оскільки відсутність належної освіти та від-
повідної кваліфікації, а також величезний 
мовний бар’єр і відмінності в культурних цін-
ностях перешкоджають фізичній і психологіч-
ній адаптації осіб, що шукають притулку, до 
нових умов життя. своєчасно не вирішені про-
блеми нелегальних мігрантів щодо надання 

Рис. 1. карта гарячих точок планети
* Запозичено мовою оригіналу із джерела [9, с. 1] 

Рис. 2. Географія міграційних потоків у 2015–2016 рр. у країни Єс
Джерело: побудовано на основі [10, с. 6–7; 11, с. 1]
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їм належних умов для проживання й забезпе-
чення їх роботою можуть спровокувати також 
спалахи злочинності або тероризму. 

За даними агентства Integrated Regional 
Information Networks (IRIN), нині у світі налі-
чується близько 40 локальних збройних кон-
фліктів, які спричинюють збільшення мігра-
ційних потоків (рис. 1) [8, с. 1].

Лавинне наростання міграційних потоків із 
неблагополучних країн третього світу у висо-
корозвинені держави зумовлюється не лише 
політичною нестабільністю у світі і воєнними 
конфліктами із застосуванням зброї масового 
знищення, але й економічними чинниками та 
бажанням осіб, що шукають притулку, покра-
щити власні умови життя та наблизитися до 
європейських стандартів.

традиційно зменшення населення певної 
країни внаслідок масової нелегальної емі-
грації вказує на сукупність несприятливих і 
небезпечних умов для життя громадян усе-

редині їхньої держави, що унеможливлює 
підтримання і задоволення найнеобхідніших 
життєвих потреб, тому спричинює збільшення 
кількості біженців у країни з високими життє-
вими стандартами та зумовлює посилення 
міграційних процесів загалом у світовому гос-
подарстві.

у багатьох країнах третього світу на фоні 
бойових дій відзначається глибока еконо-
мічна криза, що супроводжується низьким 
рівнем ввП, відсталою матеріально-техніч-
ною базою у промисловому секторі й екстен-
сивним сільським господарством, низьким 
рівнем заробітної плати, високим безробіттям 
і вимушеною неповною зайнятістю, поширен-
ням бідності та значним рівнем майнового 
розшарування населення, високим рівнем 
смертності та низькою тривалістю життя. 
Звісно, більшість показників соціально-еконо-
мічного розвитку таких неблагополучних країн 
знаходиться далеко від європейських стан-

Рис. 3. Динаміка кількості біженців у світі, 2000–2015 РР.
Джерело: побудовано на основі [7, с. 1; 10, с. 4; 12, с. 1]

Рис. 4. Динаміка прибуттів біженців у країни – реципієнти Єс
Джерело: побудовано на основі [13]
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дартів, що спонукає громадян до нелегальної 
міграції навіть ціною власного життя (рис. 2).

Підводячи підсумки 2015 р., ще до розгор-
тання міграційної кризи, оон звітувала про 
зростання кількості біженців до 65,3 млн., 
зазначаючи, що більш ніж 5 млн. осіб вимушені 
були змінити своє місце проживання внаслідок 
політичних переслідувань, збройних конфлік-
тів та порушень прав людини [12, с. 1].

аналізуючи ситуацію щодо динаміки мігра-
ційних потоків у світі, слід відзначити, що 
загальна кількість шукачів притулку карди-
нально зростає протягом останніх чотирьох 
років, і на середину 2015 р. вона становила 
58 млн. осіб [7, с. 1], що співрозмірно з насе-
ленням італії (UNHCR mid-year trends 2015), 

а до кінця 2015 р. досягла позначки 65,3 млн. 
осіб [12, с. 1] (рис. 3).

Як видно з рис. 3, у 2015 р. питання неле-
гальної міграції робочої сили постало осо-
бливо гостро на порядку денному в багатьох 
міжнародних організаціях через різке збіль-
шення кількості шукачів притулку в країнах 
Єс, що отримало назву «європейська мігра-
ційна криза».

Загалом, статистика Єс говорить, що 
кількість шукачів притулку зростає з 2010 р. 
(+ 600 тис. осіб за п’ять останніх років) і мак-
симально збільшується в 2015–2016 рр. так, 
протягом 2015 р. до об’єднаної Європи при-
було на 300 тис. осіб більше порівняно з попе-
реднім роком, а впродовж лише січня-лютого 

Рис. 6. країни – реципієнти біженців в Єс і кількість позитивних рішень  
щодо надання притулку в 2015 році, тис. 

Джерело: запозичено з офіційного сайту Eurostat [13]

Рис. 5. Динаміка мігрантів і біженців, які незаконно перебувають у країнах Єс
Джерело: запозичено з офіційного сайту Eurostat [13]
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2016 р. до Єс приїхало ще 132 791 особа, 
а 410 осіб загинули чи пропали безвісти 
[13, с. 1]. у цілому за 2015 р. 35 тис. осіб неле-
гально прибули сухопутним шляхом, а більше 
мільйона переселенців перетнули кордон з 
Європою по морю [12, с. 1].

основними країнами-реципієнтами для 
біженців в Єс стали високорозвинені країни: 
німеччина, Франція, італія, Швеція та угор-
щина, в яких було зареєстровано 91% усіх 
заявок (рис. 4).

основна маса мігрантів та біженців похо-
дять з економічно неблагополучних країн, на 
території яких відбуваються воєнні дії: сирії, 
афганістану, іраку, Пакистану, косово, ери-
треї, Марокко та україни (рис. 5).

найбільший удар унаслідок нелегальної 
міграції отримали німеччина, угорщина, Шве-
ція, італія, Франція, Греція (рис. 6).

аналізуючи дані рис. 5 та рис. 6, можна 
зробити висновок, що в країни Єс прибувають 
мігранти без професій і відповідної кваліфіка-
ції, з менталітетом, який значно відрізняється 
від європейського. Більше того, переважна 
кількість мігрантів із країн азії та Північної 
африки вимагають допомоги та ворожо став-
ляться до країн Єс, оскільки вважають, що 
саме втручання країн Європи та сШа у вну-
трішні справи їхніх держав призвело до руй-
нування, громадянських війн та суттєвого 
погіршення рівня життя населення [14, с. 16]. 

саме тому країни Єс мають створити умови 
для початку асиміляції мігрантів із країн азії та 
Північної африки, що передбачає реалізацію 
спеціальних навчальних заходів для відпра-
цювання мовних навиків мігрантів, отримання 
професій, на які є попит в Європі, вивчення 
культурних особливостей європейців. Зво-
лікання в реалізації зазначених заходів при-
зведе до накопичення мігрантами негативу, 
що сприятиме зростанню соціальної напруги 
у відносинах між біженцями та європейцями, 
а це зумовить руйнацію Шенгенської зони, а 
потім і самого Європейського союзу.

враховуючи багатогранність, складність і 
неоднозначність наслідків міжнародної трудо-
вої міграції, виникає необхідність розроблення 
системи превентивних заходів країнами, яким 
найбільше загрожує притік нелегальної мігра-
ції, а також вимагає від них конкретних захо-
дів щодо регулювання міграційних потоків.

ураховуючи зазначене, країни Євросоюзу 
вдалися до заходів щодо відновлення при-
кордонного контролю (8 країн – членів Єс), 
що не дає змоги повністю зупинити потік 
мігрантів, але забезпечить їх суворий облік і 

контроль, а це значно полегшить управління 
міграційним потоком та розподілом біженців 
для легального їх притулку в різних європей-
ських країнах, адже брак належної реєстрації 
й обліку біженців та відсутність дактилоскопії 
(зняття відбитків пальців) ускладнюють про-
цес надання медичної і соціальної допомоги 
нелегалам.

водночас європейські країни дотриму-
ються досить різних політик щодо питань 
нелегальної міграції, оскільки понад усе став-
лять питання власної безпеки й національ-
них інтересів, але за відсутності комплексної 
європейської програми надання притулку 
біженцям кожна країна не в змозі впоратися з 
даною проблемою самостійно. 

дана програма повинна включати низку 
заходів, спрямованих на: легальний прийом 
біженців напряму з прикордонних країн із 
належним рівнем безпеки (адже встановлю-
ючи міграційний ліміт, кожна країна брала б на 
себе офіційні зобов’язання прийняти щорічно 
певну кількість біженців, міграційні потоки 
пропорційно б розподілялися між країнами 
світу, не створюючи надмірне навантаження 
на економічну систему окремих європейських 
держав, з одного боку, а з іншого – більшість 
біженців розуміли б, що у них є високі шанси 
потрапити в Європу легально й отримати при 
цьому статус біженця); вжити суворих заходів 
щодо посилення контролю на кордонах (на 
морських шляхах панує безлад, сотні тисяч 
людей гинуть під час перетину кордону мор-
ськими шляхами) і надати достатньо коштів іта-
лії та Греції для забезпечення умов біженцям 
із подальшим розселенням їх по інших країнах 
Єс; розробити скоординовану фінансову полі-
тику та відповідний фінансовий інструмента-
рій для реалізації комплексної стратегії щодо 
біженців, адже політичні і гуманітарні наслідки, 
економічні втрати італії, Греції, німеччини 
та інших країн можуть спровокувати затяжку 
кризу і спричинити загрозу розпаду Шенген-
ської зони; залучити для вирішення міграцій-
ної кризи Єс невикористаний кредит раніше 
створених фінансових інструментів (Пакет 
макрофінансової підтримки й Європейський 
стабілізаційний фінансовий механізм (EFSM)); 
переглянути дублінську конвенцію, яка пере-
кладає основний тягар відповідальності за 
нелегалів і біженців на країну першого в’їзду; 
Європейська агенція з підтримки держав-
членів в області політики надання притулку 
(EASO) повинна застосувати Єдину європей-
ську процедуру надання притулку і виробити 
механізм переміщення визнаних біженців між 
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країнами Єс; розробити відповідні соціальні 
програми адаптації біженців до нових умов 
життя, включаючи медичні огляди, навчання 
і працевлаштування, надання психологічної 
допомоги [15, с. 1].

Позитивний досвід урегулювання міграцій-
них потоків має канада, яка розробила від-
повідні програми розселення біженців, що 
відповідають суворим стандартам безпеки і 
передбачають ретельний медичний огляд, пси-
хологічну і соціальну адаптацію, ґрунтуються 
на тісній взаємодії з місцевими громадами, охо-
плюють детальні перевірки і чесність службов-
ців, що виконують свою роботу в різних держав-
них структурах, пов’язаних із міграцією.

Прогресивним є досвід окремих країн щодо 
надання фінансової допомоги за кордоном і 
використання торговельних преференцій для 
стримування напливу мігрантів сусідніми кра-
їнами, адже немає сенсу витрачати мільйони 
євро на своїй території для вирішення питань 
біженців, якщо можна затратити значно менші 
суми на попередження і стримування неле-
гальної міграції шляхом фінансових вливань 

у сусідні країни третього світу, які завдяки цій 
фінансовій допомозі приймали би біженців 
у себе, надаючи їм житло, місце роботи та 
медичну допомогу за кошти Єс, а також отри-
мували б певні пільги в міжнародній торгівлі з 
країнами Євросоюзу. 

висновки з цього дослідження. Під-
сумовуючи зазначене, слід виділити низку 
заходів, які необхідно вжити для вирішення 
проблеми нелегальної міграції в країнах Єс, 
спрямованих на: фінансування пошукових та 
рятувальних місій, виділення коштів та засо-
бів для боротьби з перевізниками мігрантів, 
розширення мережі центрів прийому біжен-
ців для тимчасової їх дислокації та надання 
допомоги, спрощення легальних можливос-
тей міграції в Єс, перегляд і розподіл квот 
між країнами щодо розселення біженців під 
егідою оон.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з процесами врегулювання міграцій-
них потоків шляхом розроблення відповідних 
комплексних програм і вдосконалення міграцій-
ної політики держав Єс на регіональному рівні.
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у статті окреслено актуальні соціально-економічні виклики, що виникли в країнах Єс після світової еко-
номічної кризи в умовах наявної міграційної кризи. Здійснено систематизацію головних сучасних підходів до 
застосування відповідних важелів міграційної політики країнами Єс, які розробляються та реалізовуються як 
інструменти вирішення цих викликів. 

ключові слова: міграція трудових ресурсів, міжнародна трудова міграція, біженці, міграційна політика 
Єс, ринок праці, візова політика, економічна інтеграція, старіння населення Єс.

Пятковская о.р. МеХаниЗМЫ исПоЛьЗованиЯ МиГраЦии чеЛовеческиХ ресурсов дЛЯ 
оБесПечениЯ соЦиаЛьно-ЭконоМическоГо раЗвитиЯ стран ес

в статье очерчены актуальные социально-экономические проблемы, возникшие в странах ес после ми-
рового экономического кризиса и в условиях имеющегося миграционного кризиса. осуществлена системати-
зация основных современных подходов к применению соответствующих механизмов миграционной политики 
странами ес, которые разрабатываются и реализуются в качестве инструментов решения этих проблем.

ключевые слова: миграция трудовых ресурсов, международная трудовая миграция, беженцы, мигра-
ционная политика ес, рынок труда, визовая политика, экономическая интеграция, старение населения ес.

Pyatkovska O.R. POSSIBLE WAYS OF USING MIGRATION OF HUMAN RESOURCES FOR PROVIDING 
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EU COUNTRIES

The article outlines the current socio-economic challenges that have emerged in the EU following the global 
economic crisis in terms of the current immigration crisis and systemizes main modern approaches in applying the 
relevant instruments of EU migration policy as tools to address these challenges.

Keywords: migration of labour resources, international labor migration, refugees, EU migration policy, labour 
market, visa policy, economic integration, the ageing of the EU. 
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. Протягом останніх років спостері-
гається істотна інтенсифікація міжнародної 
міграції до країн Єс. так, у 2014 р. чисель-
ність іммігрантів, які є громадянами країн, 
що не входять до Єс-28, становила майже 
20 млн. осіб (3,9% усього населення Єс), а 
кількість іммігрантів, які мали походження з 
країн, що не входять до Єс-28, – 33,5 млн. 
(6,6% усього населення Єс) [1]. частка іммі-
грантів із країн, що не входять до складу Єс, 
які набули громадянство країн Єс протягом 
2013 р., зросла на 20% [1]. окрім того, протя-
гом 2015 р. чисельність офіційно поданих зая-
вок на отримання статусу біженця в країнах 
Єс сягнула 1 млн. осіб [2]. неконтрольована 
імміграція шукачів притулку в Єс продовжу-
ється й надалі, перетворюючись на основний 
виклик міграційної політики країн-членів, а 
також спричинює занепокоєння у світі. так, 

на Глобальному економічному форумі у Звіті 
щодо глобальних ризиків – 2016 неконтр-
ольовану міграцію було визнано топ-ризиком 
наступних 18 місяців [3]. 

Після британського Brexit на Братислав-
ському саміті Єс постало питання розро-
блення дорожньої карти, яка мала б містити 
три основні пункти: міграція та зовнішні кор-
дони, внутрішня та зовнішня безпека, еконо-
мічний та соціальний розвиток [4]. За таких 
умов вибір чітко продуманої та зваженої 
міграційної політики для Єс є ключовим меха-
нізмом забезпечення не лише соціально-еко-
номічного розвитку країн-членів, але й націо-
нальної безпеки цієї організації. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню формування міграційної політики 
Єс присвячено праці таких видатних дослід-
ників, як о. Малиновська [5], М. Микієвич [6], 
М. відякіна [7], E. Collet [8], Ph. Fargues [9], 
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A. Venturini [9; 10] та ін. аналізом та дослі-
дженням підходів до розроблення нових 
важелів регулювання міграції трудових ресур-
сів із третіх країн до Єс, спричинених впли-
вом світової фінансово-економічної кризи, 
займалися K.F. Zimmermann, M. Kahanec [11], 
F. Laczko, J. Koehler [12] та ін. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. у своїх роботах вищез-
гадані дослідники концентрують увагу на ета-
пах формування спільної міграційної політики 
Єс, формуванні законодавчих та адміністра-
тивних механізмів управління процесом пере-
міщення мігрантів та їхньої інтеграції, харак-
теристиці основних політичних документів, 
що визначають напрями та інструменти полі-
тики Єс у сфері міграції, норм законодавства, 
прийнятого на їх виконання, а також прово-
дять порівняльний аналіз міграційної політики 
країн Єс та україни. в умовах світової фінан-
сово-економічної кризи розроблення адекват-
ної міграційної політики, яка б забезпечила 
регулювання проблем, що виникли на ринках 
праці в Єс, була важливим об’єктом наукових 
досліджень. однак після завершення кризи та 
в умовах зміни глобальних міграційних трен-
дів, це питання залишається актуальним. на 
нашу думку, нині недостатньо уваги приді-
лено питанню застосування засобів регулю-
вання міжнародної міграції людських ресурсів 
для вирішення основних викликів, що постали 
перед країнами Єс після світової кризи на 
сучасному етапі соціально-економічного та 
демографічного розвитку та в сучасних умо-
вах міграційної кризи. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є окреслення актуаль-
них соціально-економічних викликів та система-
тизація головних сучасних підходів до застосу-

вання відповідних важелів міграційної політики 
країнами Єс, які розробляються та реалізову-
ються як інструменти вирішення цих викликів.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. незважаючи на зростання чисель-
ності населенні у світі, чисельність населення 
Європи скорочується, при цьому прогнози 
оон засвідчують, що до 2050 р. Європа зали-
шатиметься єдиним континентом із такою 
тенденцією [13]. слід також звернути увагу 
на те, що рівень народжуваності в країнах 
Єс істотно скорочується на фоні незначного 
зростання рівня смертності [14], що призво-
дить до важливого демографічного виклику – 
старіння населення. 

таким чином, перший соціально-економіч-
ний виклик країн Єс – демографічний спад 
та старіння населення, який призводить до 
зменшення трудових ресурсів та проблеми 
заповнення вакантних посад. так, глобальний 
показник частки роботодавців, які заявляють, 
що мають проблеми з наймом працівників, 
із 2009 р. постійно зростає, сягнувши 40% у 
2016 р. [15]. При цьому основною причиною 
цього явища є недостатня кількість людських 
ресурсів у відповідних країнах. Щодо країн – 
членів Єс, то найбільші труднощі у заповне-
нні вакантних місць сьогодні існують у румунії 
(72%), Болгарії (62%), Греції (59%), угорщині 
(57%), німеччині (49%), Польщі (45%), словач-
чині (44%), Португалії (35%), італії (31%) [15].

Ще однією проблемою, зумовленою демо-
графічним спадом, є те, що зростання дис-
пропорції між працездатним та непрацездат-
ним населенням спричиняє навантаження на 
фіскальну систему і проблеми забезпечення 
виплати пенсій [16]. так, у 2015 р. середній 
показник по країнах Єс-28 частки осіб пенсій-
ного віку відносно осіб працездатного віку (old 
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Рис. 1. Динаміка індексу зростання чи скорочення рівня безробіття  

та зайнятості в Єс-28, 2012–2016 рр.
Джерело: складено за [22, с. 9; 23, с. 11]



98

Мукачівський державний університет

age dependency ratio) становила 28,8% [17]. Це 
означає, що вже сьогодні майже кожна третя 
особа в Єс працездатного віку має утримувати 
одну особу пенсійного віку. При цьому зна-
чення цього показника варіюється від 33,7% 
в італії до 19,7% у словаччині [17]. серед 
країн, де цей показник перевищує 30%: Бол-
гарія (30,2%), німеччина (32%), Греція (32,4%), 
італія (33,7%), Португалія (31,1%), Фінляндія 
(31,3%), Швеція (31,1%) [17]. При цьому, згідно 
з попередніми розрахунками експертів, до 
2050 р. цей показник може перевищити 50%, 
тобто на одну особу пенсійного віку припада-
тиме дві особи працездатного віку [18].

співставляючи динаміку міграційного та 
природного приросту країн – членів Єс [19], 
стає зрозуміло, що чисельність населення 
Євросоюзу зростає виключно завдяки іммі-
грації. саме тому адекватна імміграційна полі-
тика вважається ключовим засобом боротьби 
з демографічним спадом [16; 18; 20; 21]. 

аналізуючи ринок праці Єс-28, можна 
зазначити, що після 2013 р. спостерігається 
позитивна тенденція щодо скорочення рівня 
безробіття та зростання зайнятості населення 
(рис. 1).

однак рівень безробіття серед грома-
дян Єс та іммігрантів дещо різниться. так, 
у 2015 р. рівень безробіття серед корінного 
населення становив 8,7%, тоді як серед іммі-
грантів із третіх країн – 18,9% [24]. За таких 
умов другим вагомим викликом соціально-
економічного розвитку країн – членів Єс у 
сучасних умовах є досягнення економічної 
рівноваги на європейському ринку праці.

у контексті цього варто наголосити, що 
саме трудову міграцію сьогодні розглядають 
як найбільш удалий механізм регулювання 
ринку праці Єс [8–12; 16; 18; 20; 21], а осно-
вними інструментами міграційної політики 
є ефективно врегульована міграція, візова 
політика та розроблення квот трудової іммі-
грації з третіх країн [25; 26]. 

однак в умовах міграційної кризи 
з’являється вагомий сегмент неконтрольо-
ваної імміграції та зростання обсягів шукачів 
притулку в Єс [2], що зумовило необхідність 
розроблення нових політичних важелів для 
ефективної економічної інтеграції цієї катего-
рії мігрантів [27].

Ще одним викликом, який не лише впливає, 
але й визначає рівень соціально-економіч-
ного розвитку країн – членів Єс, є інновацій-
ний прогрес. у топ-10 рейтингу за глобальним 
індексом інноваційного розвитку 2016 р. із 
країн – членів Єс увійшли сім країн: Швеція 

(2-е місце), велика Британія (3-є місце), Фін-
ляндія (5-е місце), ірландія (7-е місце), данія 
(8-е місце), нідерланди (9-е місце) та німеч-
чина (10-е місце) [28], що демонструє деякі 
покращення порівняно з рейтингом 2015 р. 
[29]. така активна глобальна боротьба за 
висококваліфіковані трудові ресурси ставить 
перед країнами вимогу не лише забезпечення 
ефективного навчального процесу, але й фор-
мування міграційної політики для заохочення 
імміграції кваліфікованих фахівців та їх швид-
кої економічної інтеграції. сьогодні для цього 
в Єс розроблено окрему компоненту мігра-
ційної політики для кваліфікованої молоді – 
систему синьої карти (EU Blue Card System), 
а також низку програм стимулювання сту-
дентської мобільності. на окрему увагу також 
заслуговують освітні програми для «молоді з 
міграційним минулим» [26; 30].

інший виклик – стимулювання обсягів 
виробництва, зростання інвестицій, надхо-
дження капіталу. Після негативних наслід-
ків світової економічної кризи такі країни, як 
ірландія, іспанія та італія, почали застосову-
вати імміграційну політику як фактор спри-
яння розвитку малого та середнього бізнесу, 
запровадивши спеціальну візову політику 
для підприємців [31]. Протягом 2015 р. до 
них приєдналися нідерланди, данія, Фран-
ція та велика Британія [31]. окрім того, деякі 
європейські країни запроваджують окремі 
візові режими для багатих іммігрантів-інвес-
торів. наприклад, Португалія в 2012 р. ввела 
Golden Residence Visa, яку отримує іммігрант 
у разі купівлі нерухомості на суму не менше 
500 тис. євро або якщо інвестує в розви-
ток португальської компанії не менше 1 млн. 
євро [32]. схожу програму надання статусу 
резидента для інвесторів (Investor Residence 
Permit) ввела Греція в 2013 р. для подолання 
економічної кризи [33]. 

висновки з цього дослідження. Під-
водячи загальний підсумок, слід зазначити, 
що міграційна політика відіграє надзвичайно 
важливу роль для країн Єс у сфері забез-
печення демографічного та інноваційного 
розвитку, формування людського капіталу 
та регулювання ринку праці, а також стиму-
лювання виробництва, залучення іноземних 
інвестицій та економічного процвітання. тим 
не менше, зважаючи на тенденції неконтр-
ольованої масової імміграції сирійських шука-
чів притулку в Єс, що почалася у 2015 р., 
перспективним напрямом для проведення 
подальших досліджень є аналіз механізмів 
інтенсифікації інтеграції біженців в європей-
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ський ринок праці, зокрема нові підходи у 
мовній політиці, політиці визнання фахових 

компетенцій іммігрантів та створення умов 
для започаткування ними малого бізнесу. 
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україни. Подано статистичну інформацію щодо стану молокопродуктового виробництва. визначено сутність 
фінансової політики та її місце в структурі МППк аПк. розглянуто інструменти підтримки молокопродуктового 
підкомплексу аПк. 
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в статье рассмотрен молокопродовольственный подкомплекс как важный сегмент агропромышленного 
комплекса украины. дана статистическая информация относительно состояния производства молокопродук-
тов. определены сущность и место финансовой политики в структуре МППк аПк. рассмотрены инструменты 
поддержки молокопродовольственного подкомплекса аПк.

ключевые слова: агропромышленный комплекс, молокопродовольственный подкомплекс аПк, структу-
ра МППк, финансовая политика, инструменты финансовой политики.

Byelosvyet A.V., Lavrova Y.S. FINANCIAL INSTRUMENTS OF SUPPORT DAIRY PRODACTION: STRUCTURE 
AND FUTURE DIRECTIONS TO USE

The article deals with dairy production as an important segment of the agroindustrial complex of Ukraine. The 
paper presents statistical information on the condition of milk production. Defined the essence of financial policy and 
its place in the structure dairy production. Outlined instruments of support.

Keywords: agroindustrial complex, dairy production, structure dairy production, financial policy, instruments of 
financial policy.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. у кожній державі агропромисловий 
комплекс (аПк) є важливою частиною народ-
ного господарства, оскільки фонд споживання 
кожної людини складається з продуктів сіль-
ського господарства, тому важливість аПк 
має не тільки економічне, але й суспільне 
значення.

однак для україни сільське господарство 
має особливе значення, тому що воно має 
хорошу динаміку розвитку в кризових для 
всієї економіки умовах. Про це свідчить низка 

важливих макроекономічних параметрів. ана-
ліз експортної діяльності аПк указує, що в 
2015–2016 рр. вона має позитивні тенденції. 
Зовнішньоторговельний обіг агропродоволь-
чої продукції за даний період досяг 23,4% 
від загального зовнішньоторговельного обігу 
україни. При цьому експорт продукції аграр-
ного сектора за вказаний період становив 
35,7% від загального експорту україни [1]. 

одним з основних підкомплексів аПк 
можна вважати молокопродуктовий підкомп-
лекс (МППк), який значною мірою впливає на Ек
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економічний та соціальний розвиток держави. 
відповідно, виникає необхідність постійної 
державної підтримки даної галузі аПк.

Беручи це до уваги, доцільним уважається 
розгляд фінансових інструментів державного 
регулювання, за допомогою яких здійсню-
ється така підтримка.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
основні аспекти дослідження наявних органі-
заційно-економічних відносин під час виробни-
цтва, а також реалізації молока і молокопро-
дуктів висвітлено в працях багатьох учених, 
таких як: М.М. Паламарчук, М.к. Пахомець, 
в.Г. андрійчук, н.в. вихор, З.а. Павлович, 
і.д. афанасенко, в.і. сенченко, в.і. Мацибору, 
о.в. крисальний, і.М. волкова та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – визначити сутність 
молокопродуктового підкомплексу аПк, про-
аналізувати його структуру та дослідити дина-
міку виробництва молокопродуктів за останні 
роки; розглянути сутність фінансової політики 
та її місце в структурі МППк аПк; визначити 
інструменти державного регулювання МППк 
та можливі напрями їх застосування.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. у народному господарстві україни 
аПк посідає значне місце. його головна функ-
ція полягає у виробництві сільськогосподар-
ської продукції, її переробці в продовольчі та 
інші товари споживання, у доведенні їх до спо-

живача. крім того, аПк виконує інші важливі 
соціально-економічні функції: робить внесок у 
національний дохід країни; забезпечує еколо-
гічну рівновагу в навколишньому природному 
середовищі; послідовно поліпшує умови праці 
та побуту сільського населення.

отже, агропромисловий комп-
лекс – це цілісна народногосподарська сис-
тема взаємопов’язаних у своєму розвитку 
галузей, які забезпечують виробництво сіль-
ськогосподарської сировини та продоволь-
ства, їх заготівлю, зберігання, переробку і 
реалізацію населенню [2, с. 63].

Агропромисловий 
комплекс

продовольчий 
підкомплекс

непродовольчий 
підкомплекс

Рис. 1. структура апк

агропромисловий комплекс україни скла-
дається з двох великих підкомплексів: продо-
вольчого і непродовольчого (рис. 1). кожний 
із них має свої сировинну базу, галузі про-
мисловості з переробки сировини, економічні 
зв'язки, ринки збуту продукції [3, с. 24].

Молокопродуктовий підкомплекс посідає 
важливе місце у формуванні продовольчого 

таблиця 1
підходи до визначення структури мппк

автор
кількість сфер 

у структурі 
мппк

сфери мппк

в.Г. андрійчук, 
н.в. вихор, З.а. 
Павлович [6, с. 10]

3
1) виробництво сирого молока;
2) виробництво молочної промисловості;
3) машинобудування та інші галузі, що виробляють 
засоби виробництва 

і.д. афанасенко, 
в.і. сенченко, в.і. 
Мацибору, о.в. 
крисальний [7]

4

1) галузі, що виробляють засоби виробництва, сиро-
вину для переробної промисловості;
2) переробна промисловість; 
3) галузі, зайняті заготівлею, транспортуванням, збері-
ганням готової молочної продукції;
4) збут готової молочної продукції

в.а. Павчак 
[8, с. 53] 5

1) галузі створення засобів виробництва;
2) молочне скотарство;
3) молочна промисловість;
4) виробнича інфраструктура;
5) соціальна інфраструктура

М.П. демина 
[9, с. 11–12] 6

1) створення засобів виробництва;
2) забезпечення сировиною;
3) галузь переробки сирого молока; 
4) виготовлення кінцевих молочних продуктів;
5) виробнича інфраструктура;
6) підгалузі, що забезпечують відтворення робочої сили
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забезпечення. від його розвитку залежить 
рівень забезпечення населення важливими 
продуктами харчування, без молокопродуктів 
неможливий повноцінний розвиток організму 
людини, особливо дітей [4, с. 222].

на думку М.к. Пархомця, МППк – «це скла-
дова частина аПк, багатогалузева система, в 
якій постійно здійснюється і вдосконалюється 
процес поєднання відокремлених виробництв 
в єдиний інтегрований спосіб виготовлення 
молокопродуктів за схемою «виробництво – 
переробка – споживання» [5, с. 16]. 

аналізуючи структуру МППк, слід зазна-
чити, що не існує єдиного підходу для її побу-
дови. Представники різних напрямів виділя-
ють три, чотири, п’ять та навіть шість сфер у 
структурі МППк (табл. 1). 

Прихильники трьохсферної структури ува-
жають, що до складу МППк слід відносити 
галузі виробництва сирого молока, молочної 
промисловості, а також машинобудування та 
інші галузі, що виготовляють засоби виробни-
цтва для перших двох сфер.

науковці, які підтримують чотирьохсферну 
структуру, стверджують, що до складу МППк 
входять галузі, що виробляють засоби вироб-
ництва, сировину для переробної промис-
ловості, власне переробна промисловість 

та сукупність галузей, зайнятих заготівлею, 
транспортуванням, зберіганням та збутом 
готової молочної продукції. 

в.а. Павчак висловлює думку, що МППк 
складається з п’яти сфер: галузі створення 
засобів виробництва; молочного скотарства, 
молочної промисловості; виробничої та соці-
альної інфраструктур.

деякі вчені в структурі молокопродуктового 
підкомплексу виділяють шість сфер: ство-
рення засобів виробництва; забезпечення 
сировиною; галузь переробки сирого молока; 
виготовлення кінцевих молочних продуктів; 
виробничу інфраструктуру (матеріально-тех-
нічне забезпечення галузей МППк, послуги 
із заготівлі, транспортування та зберігання 
продукції, ремонт техніки тощо), підгалузі, що 
забезпечують відтворення робочої сили.

аналіз підходів до визначення структури 
МППк свідчить, що найбільш раціональною є 
позиція і.М. волкової, яка відносить до сфери 
функціонально-галузевої побудови МППк 
підприємства тих галузей, що безпосеред-
ньо займаються виробництвом, переробкою 
та реалізацією молочних продуктів, а також 
обслуговують зазначені процеси [7]. автор 
виділяє чотири сфери МППк: сектор вироб-
ництва сирого молока, сектор виробництва 

Сфери МППК

виробництво 
сирого молока

виробництво 
кінцевої продукції

технічний та 
технологічний агросервіс

інфраструктура 
аграрного ринку

Рис. 3. Динаміка виробництва молока протягом 2011–2016 рр. [1]

Рис. 2. структура мппк із позиції і.м. волкової
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кінцевої продукції, технічний та технологічний 
агросервіс, а також інфраструктуру аграрного 
ринку (рис. 2).

Як відомо, основним продуктом МППк є 
молоко. відповідно до положень Закону укра-
їни «Про молоко та молочні продукти» [10], 
молоко сире (молоко) – це продукт нормаль-
ної секреції молочних залоз однієї або декіль-
кох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, 
кобил, температура якого не перевищує 40ºс 
і який не піддавався будь-якій обробці. 

аналізуючи виробництво молока за  
2011–2016 рр. (рис. 3), можна спостерігати, 
що починаючи з 2011 р. виробництво дина-
мічно зростало, проте з 2013 р. воно йде на 

спад. Про це свідчать показники темпів росту. 
у 2016 р. виробництво молока в україні змен-
шилося на 9,6% порівняно з 2013 р.

Поліпшення діяльності молокопродукто-
вого підкомплексу неможливе без викорис-
тання внутрішніх резервів підвищення ефек-
тивності виробництва молока, а також без 
державної підтримки галузі.

Зважаючи на динаміку виробництва 
молока, доцільним є дослідження фінансової 
політики держави щодо підтримки МППк аПк.

нині немає єдиного тлумачення фінансо-
вої політики, дослідники розглядають різні її 
аспекти: як мистецтво управління державними 
фінансами, як сукупність нормативно-право-

Рис. 4. місце фінансової політики в структурі мппк

МППК АПК

Основне виробництво

Молочне скотарство

Переробна промисловість 

Технічне та 
сервісне 

обслуговування

Зооветеринарне 
обслуговування

Селекційно-
племінна робота

Постачання 
матеріально-

технічних ресурсів 
та кормів

Інфраструктура ринку

Роздрібні 
торговельні 

майданчики на 
ринках

Роздрібна 
мережа 

магазинів
Реалізація молока 

сирого та молочної 
сировини

Внутрішнє 
споживання

Реалізація готової продукції

Заготівля і 
постачання молока 

та молочної 
сировини

Технічне 
обслуговування 
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вих актів, інститутів управління фінансовими 
відносинами в суспільстві для виконання дер-
жавою своїх функцій, узгоджуючи при цьому 
інтереси всіх суспільно-політичних і економіч-
них груп щодо формування і використання 
державних фінансових ресурсів.

на думку і.П. адаменка, фінансова полі-
тика – це цілеспрямована діяльність дер-
жави з використанням фінансової системи, 
що спрямована на мобілізацію фінансових 
ресурсів, їх розподіл і використання для вико-
нання державою своїх функцій [11, с. 342].

деякі вчені-економісти вважають, що 
фінансова політика – це складова частина 
фінансової науки, специфікою якої є її при-
кладний характер та імперативні засоби роз-
витку, є сферою відносин, пов'язаних з імпе-
ративним перерозподілом частини вартості 
чистого продукту суспільства, створенням і 
використанням на основі цього фондів грошо-
вих ресурсів держави та її органів [12; 13].

Фінансова політика належить до сфери 
державного управління фінансовими відноси-
нами в країні [14; 15].

Підсумовуючи, можна сказати, що фінан-
сова політика – це стратегічний напрям роз-
витку держави, який реалізується через при-
йняття управлінських рішень, пов’язаних із 
розподілом фінансових потоків. реалізація 
фінансової політики пов’язана із цілеспрямо-
ваним впливом держави на економічні про-
цеси шляхом використання функціональних 
можливостей категорії «фінанси» та системи 
обслуговуючих її категорій управління: фінан-
сового права, фінансової системи, фінансо-
вого механізму. 

на даному етапі дослідження важливим є 
визначення фінансової політики в структурі 
молокопродуктового підкомплексу аПк. Метою 
фінансової політики в МППк аПк є фінансове 
забезпечення окремих суб’єктів господарювання 
для інтенсифікації виробничих процесів, підви-
щення якості кінцевої продукції, стимулювання 
внутрішнього попиту та експорту продукції.

інструменти фінансової політики – це нор-
мативно регламентовані заходи реалізації 
державного впливу на економічні процеси в 
економіці в цілому чи в певному її секторі.

Фінансова політика держави може здій-
снюватися за рахунок упровадження окре-
мих програм чи збільшення їх фінансування, 
запровадження податкових пільг (рис. 4).

таким чином, запропонована схема дає 
уявлення про місце фінансової політики в 
структурі МППк. Фінансова політика форму-
ється за рахунок інформації, що надходить 
від служб управління, контролю та нагляду. 
виходячи із цієї інформації, корегуються 
окремі податкові пільги та спеціальні фінан-
сові програми підтримки МППк. 

відповідно до рис. 4, особливе місце в 
розвитку МППк належить молочному скотар-
ству як виробнику сирого молока та молочної 
сировини.

Фінансова політика в МППк реалізується 
через запровадження спеціальних фінансо-
вих програм та податкових пільг. Фінансова 
політика переважно забезпечує підтримку 
молочного скотарства. 

класифікувати відповідні фінансові інстру-
менти державної підтримки можна в межах 
напрямів їх застосування (рис. 5).

Державні цільові програми
Здешевлення лізингових та 
кредитних платежів
Бюджетна тваринницька 
дотація
Державна підтримка 
селекції у тваринництві

Доплати за якість молочної 
сировини

Обмеження торгової 
надбавки

Цінові інструменти         
державної підтримки

Дотації до закупівельної 
ціни молочної сировини

Державні фінансові та 
товарні інтервенції

Збільшення 
податкового періоду
Звільнення частини 
доходу від 
оподаткування
Спрощена система 
оподаткування, обліку та 
звітності
Спеціальний режим із 
ПДВ

Фінансові інструменти підтримки  
МППК

НепряміПрямі

Рис. 5. провідні фінансові інструменти державної підтримки мппк
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таким чином, наявні фінансові інструменти 
державного регулювання в МППк класифіковано 
як прямі та непрямі. такий підхід до класифікації 
зумовлюється специфікою надання преферен-
цій у МППк за діючою структурою пільг у від-
повідній сфері виробництва та дає можливість 
обґрунтувати подальші напрями дослідження 
важелів державної підтримки. Зазначений під-
хід дає можливість оцінити преференції в сіль-
ському господарстві в розрізі впливу на попит і 
пропозицію прямих та непрямих інструментів.

для підвищення ефективності виробни-
цтва молока та молочних продуктів в україні 
раціональними є такі напрями застосування 
фінансових інструментів:

1) створення умов для підвищення молоч-
ної продуктивності корів;

2) зміна ставок Пдв для переробних під-
приємств та організацій роздрібної торгівлі;

3) запровадження додаткових механізмів 
цінового регулювання. 

висновки з цього дослідження. таким 
чином, в україні представлений досить 
широкий перелік інструментів фінансо-
вої політики. але необхідно зазначити, що 
важелі впливу на МППк не мають позитив-
ного значення для розширення виробництва 
та розвитку галузі скотарства в україні. така 
ситуація може пояснюватися низьким рівнем 
упровадження та фінансування згаданих 
вище програм, що створює передумови для 
подальшого вдосконалення наявних фінан-
сових преференцій у розрізі зазначених у 
цьому дослідженні напрямів.
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оцінка сучасного стану відтворення основного капіталу
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аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Львівського торговельно-економічного університету

у статті обґрунтовано алгоритм аналізу стану основного капіталу та формування витрат на його утри-
мання. Подано характеристику показників, які розкривають зміст статті, а саме характеристика показників 
формування, руху і оновлення основних засобів, що безпосередньо характеризують стан основного капіталу. 
на основі проведеного дослідження встановлено, що основними причинами відставання капіталоозброєності 
україни є високий ступінь морального зносу основних засобів, недостатні темпи їх оновлення та низька інвес-
тиційна активність.

ключові слова: основний капітал, державне регулювання, ступінь зносу, відтворення, нагромадження.

васюнык т.и. оЦенка совреМенноГо состоЯниЯ восПроиЗводства основноГо каПитаЛа
в статье обоснован алгоритм анализа состояния основного капитала и формирования расходов на его со-

держание. дана характеристика показателей, раскрывающих содержание статьи, а именно характеристика 
показателей формирования, движения и обновления основных средств, непосредственно характеризующих 
состояние основного капитала. на основе проведенного исследования установлено, что основными причи-
нами отставания капиталовооруженности украины являются высокая степень морального износа основных 
средств, недостаточные темпы их обновления и низкая инвестиционная активность.

ключевые слова: основной капитал, государственное регулирование, степень износа, воспроизведение, 
накопление.

Vasyunyk T.I. VALUATION OF MODERN CONDITIONS OF CAPITAL REPRODUCTION
In the article the algorithm for the analysis of capital formation and maintenance costs are proved. The character-

istic of indicators is submitted, that reveal of the content of the article: indicators of formation, movement and fixed 
assets that directly characterize the state capital. On the basis of the study it is founded that the main reasons for 
lagging Ukraine’s capital is a high degree of moral depreciation, slow pace of updates and low investment activity.

Keywords: capital, government regulation, degree of depreciation, reproduction, accumulation.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасне розуміння торії відтво-
рення основного капіталу неможливе без 
аналізу і оцінки сучасного стану його від-
творення, який передбачає розуміння про-
цесу формування і регулювання основного 
капіталу. Це викликане тим, що система 
відтворення основного капіталу утворює 
основу, яка поєднує елементи виробництва, 
споживання та нагромадження в межах єди-
ного процесу обороту основного капіталу. Як 
зазначає Б. кваснюк, «однією із вирішальних 
умов поступального економічного розвитку 
є прогресивна політика нагромадження, що 
закладає оптимальні параметри відтворення 
основного капіталу» [1, с. 189].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження теоретичних 
і практичних аспектів аналізу та оцінки від-
творення основного капіталу здійснили такі 
вчені, як, зокрема, в. александров, в. Бази-
левич, о. Болховітінов, а. Гальчинський, 
в. Гейець, а. Гриценко, П. Єщенко, М. Звє-
ряков, Б. кваснюк, с. кірєєв, о. кундицький, 

і. крючков, в. Мандибур, М. Меламед, в. Мун-
тіян, і. Малий, а. ревенко, Л. Федулов.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
алгоритму аналізу стану основного капіталу 
та формування витрат на його утримання. 
для досягнення мети необхідно розрахувати 
ряд показників та проаналізувати їх динаміку.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Загальновідомою є теза про те, що 
важливою умовою подолання техніко-техно-
логічного відставання україни, падіння обся-
гів виробництва продукції, погіршення добро-
буту населення є кількісне і якісне зростання 
продуктивних сил суспільства, основною час-
тиною яких є основний капітал. таким чином, 
основний капітал національної економіки 
призначений для комплексного вирішення 
виробничих і соціально-економічних про-
блем, найважливішими серед яких є забезпе-
чення проведення виробничо-господарської 
діяльності та виконання технологічних проце-
сів, підвищення продуктивності праці та зрос-
тання ефективності господарювання. крім Ек
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того, основний капітал є індикатором розви-
тку процесу праці в межах всієї національної 
економіки, оскільки завдяки йому формується 
ступінь механізації та автоматизації вироб-
ництва, забезпечується своєчасне і якісне 
виконання виробничих завдань. Ми цілком 
погоджуємось з думкою тих дослідників, які 
стверджують: «Якщо вчора ще можливо було 
вийти на високі темпи росту за рахунок заван-
таження виробничих потужностей, то сьогодні 
фактор основного капіталу, його оновлення 
стає жорстким обмеженням економічного роз-
витку» [2, с. 63].

у цьому випадку можемо спостерігати 
свого роду ланцюгову реакцію. сутність її 
полягає в тому, що активізація процесів нагро-
мадження визначається взаємоузгодженістю 
інтересів як інвесторів, так і підприємців, що 
приводить до активізації економічної актив-
ності, пов’язаної із відтворенням основних 
засобів, яка виступає каталізатором інвести-
ційних процесів.

незаперечним є той факт, що відтворення 
основного капіталу є неможливим за умови, 
коли нагромадження основного капіталу є 
недостатнім.

Як зазначалося вище, для забезпечення 
відтворення основного капіталу велике зна-
чення має вивчення його стану та розуміння 
формування витрат на його утримання. Це 
дослідження доречно проводити, використо-
вуючи такий алгоритм (рис. 1).

опрацювання сучасної економічної літера-
тури засвідчило, що сьогодні вченими дослі-
джено й обґрунтовано безліч показників, які 
дають змогу оцінити сучасний стан і відтво-
рення основного капіталу. водночас значне 
зменшення ролі державного регулювання 

і фінансування відтворювальних процесів, 
відсутність стабільності, розвиток глобаліза-
ційних процесів в економічній системі дер-
жави обумовлює необхідність удосконалення 
і критичного аналізу системи показників, яка 
переважно розроблена за часів існування в 
умовах адміністративно-планової економічної 
системи. найбільш вагомими показниками, 
які розкривають зміст дослідження цієї статті, 
є показники формування, руху і оновлення 
основних засобів, що безпосередньо характе-
ризують стан основного капіталу.

на думку автора, найбільш вагомими показ-
никами, які характеризують стан відтворення 
основного капіталу, є показники їх руху і онов-
лення, до яких належать коефіцієнти онов-
лення, зростання, ліквідації, зносу, придат-
ності. аргументом на користь цих показників є 
те, що вони характеризують склад і структуру 
основних засобів, а також репрезентують їх 
динаміку в певному часовому проміжку. Щодо 
нормативного значення цих показників, то 
чітких, загальних норм не існує, а все зале-
жить від галузі і виду діяльності використання 
основного капіталу, де існують рекомендо-
вані нормативні межі варіації цих показни-
ків. слід зазначити, що ці межі залежать від 
низки факторів, визначальними серед яких 
є складність технології виробництва, ступінь 
впливу науково-технічного прогресу на про-
дукцію, що випускається, технічні характерис-
тики устаткування і нормативні терміни його 
служби тощо. Ще однією особливістю визна-
чення вищеназваних показників є те, що існує 
неоднозначність підходів до їхнього тлума-
чення і виміру. Це, зокрема, виявляється в 
тому, що окремі науковці коефіцієнт уведення 
ототожнюють з коефіцієнтом оновлення, а 

Рис. 1. алгоритм аналізу стану основного капіталу  
та формування витрат на його утримання (розробка автора)

Аналіз динаміки вартості основних засобів за видами економічної діяльності

Аналіз рівня зносу основних засобів

Аналіз динаміки інвестицій в основний капітал

Визначення перспектив активізації інвестицій в основний капітал
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коефіцієнт ліквідації взагалі не виокремлю-
ють. водночас, на думку окремих науковців, 
застосування коефіцієнта ліквідації є необхід-
ною умовою під час дослідження технічного 
оновлення виробництва, оскільки це підви-
щує об’єктивність процесу оцінки і забезпечує 
його комплексність. аргументуючи свою точку 
зору, вони показують, що, оцінюючи вартість 
основних засобів, які вибули з виробничого 
процесу, коефіцієнт ліквідації не відображає 
об’єктивної необхідності і готовності підпри-
ємства до здійснення технічного оновлення. 
таку ситуацію пов’язують з тим, що до осно-
вних засобів, які вибувають, належать ліквідо-
ване устаткування, а також основні засоби, які 
передано на баланс іншої організації (реалі-
зоване устаткування) і законсервоване устат-
кування, що не є списаним з балансу. Ліквіда-
ції підлягає морально застаріле, непридатне 
для подальшого використання устаткування, 
якщо його оновлення неможливе чи недо-
цільне (чи не підлягає реалізації), а також 
будівлі і споруди, що ліквідуються у зв’язку з 
будівництвом нових об’єктів. вибулі, але не 
ліквідовані основні засоби можуть бути реа-
лізовані іншим підприємствам, однак можуть 
залишатися на обліку підприємства і розта-
шовуватися на його території. остання форма 
вибуття основних засобів є найбільш неспри-
ятливою для реалізації технічного оновлення, 
тому що неліквідоване і нереалізоване устат-
кування продовжує перебувати на балансі 
у підприємстві і займає корисні виробничі 
площі. у сучасних умовах доцільним є засто-
сування в системі оперативного управління 
коефіцієнта оптимального вибуття устатку-
вання, який можна визначити як співвідно-
шення коефіцієнта фактичного вибуття осно-
вних засобів і його нормативного значення. 
Цей показник є критерієм раціональності про-
цесів вибуття основних засобів. Проте прак-
тичне застосування такого показника усклад-
нено у зв’язку з необхідністю встановлення 
нормативних значень вибуття основних 
засобів. Щодо співвідношення коефіцієнта 
ліквідації і коефіцієнта вибуття, то вони є, з 
одного боку, взаємозалежними, а з іншого – 
різними показниками руху основних засобів. 
на нашу думку, такий підхід до дослідження 
процесів відтворення основного капіталу не 
є повним і всебічним. Ми підтримуємо тих 
науковців, які пропонують для об’єктивного 
відображення процесів відтворення врахо-
вувати коефіцієнт уведення нових основних 
засобів (якості оновлення) [3, с. 207]. впро-
вадження цього показника викликане тим, 

що в сучасній економічній ситуації у вироб-
ничий процес упроваджується устаткування, 
яке вже було в експлуатації. Це обумовлює 
необхідність диференціації коефіцієнта уве-
дення і коефіцієнта оновлення як показників, 
які характеризують різні економічні процеси. 
Якщо показник уведення розраховується як 
відношення вартості основних засобів, що 
вводяться, за певний період до вартості осно-
вних засобів на кінець періоду, то коефіцієнт 
оновлення – як відношення вартості нових 
основних засобів, що вводяться за певний 
період, до вартості основних засобів на кінець 
періоду. З метою забезпечення об’єктивності і 
конкретності оцінки стану основного капіталу 
і процесів його оновлення доцільним є вико-
ристання коефіцієнта якості оновлення, що 
становить відношення вартості нових введе-
них у дію основних засобів до загальної вар-
тості основних засобів, уведених у виробни-
цтво у звітному році.

економічна значимість цього коефіцієнта 
полягає в тому, що він показує частку нових 
основних засобів у загальній вартості введе-
них і визначається як співвідношення вартості 
нових основних засобів, що вводяться за 
певний період, до вартості основних засобів, 
що вводяться за певний період. оптимальне 
значення цього показника дорівнює одиниці. 
Мають рацію ті науковців, які вважають, що 
перевагами його є те, що він може бути роз-
рахований на основі наявних даних, які вико-
ристовуються для визначення показників руху 
і оновлення основних засобів, а також можли-
вість установлення для нього оптимального 
значення [3, с. 207–208].

аналогічно пропонується розраховувати 
показник структури вибуття основних засо-
бів шляхом ділення вартості ліквідованих 
основних засобів на загальну вартість осно-
вних засобів, що вибувають. Цей показник 
дає можливість встановити структуру вибуття 
основних засобів, виділивши основні його 
напрями, такі як ліквідація, реалізація і кон-
сервація устаткування. крім того, можна роз-
рахувати такі структурні показники, як частка 
ліквідації, реалізації і консервації основних 
засобів у сукупному вибутті. особливу увагу 
варто звернути на частку законсервованого 
устаткування у сукупному вибутті, оскільки 
цей показник може характеризувати як тех-
нічний потенціал економіки, так і її «баласт». 
у випадках, коли витрати на модернізацію 
такого устаткування є економічно необґрун-
тованими, необхідне здійснення оперативної 
ліквідації або реалізації.
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Як показує статистика, протягом  
2000–2015 рр. відбулося зростання вартості 
основних засобів загалом по економіці укра-
їни майже в 3,25 рази. Зростання відбулося за 
всіма видами економічної діяльності, причому 
воно склало від 1,17 рази з державного управ-
ління до 9,46 рази у сферах надання комуналь-
них та індивідуальних послуг, а також культури 
й спорту. нерівномірність зміни вартості осно-
вних фондів за окремими видами економічної 
діяльності привела до істотної зміни структури 
основних засобів за вартістю.

аналіз показав, що у 2000 р. найбільшу 
частку складав основний капітал промисло-
вості (34,4%), а у 2015 р. 54,7% усього осно-
вного капіталу припадало на транспорт і 
зв’язок. За досліджуваний період частка осно-
вних засобів у цьому виді діяльності збільши-
лася в майже в 2,6 рази.

одним із основних показників, який харак-
теризує забезпеченість основними засобами, 
є показник капіталоозброєності, що свідчить 
про те, яка вартість основних виробничих 
засобів припадає на одного працівника. Цей 
показник в україні у 2014 р. був максималь-
ним і складав 63 941 тис. дол. сШа / 1 пр. 
Проте якщо його порівняти з аналогічними 
в світі, то можна зауважити, що у розвине-
них країнах капіталоозброєність праці без-
перервно зростає. так, у сШа у 2011 р. вона 
склала 221,6 тис. дол. сШа / 1 пр. [4, с. 20]. 
крім того, визначені показники капіталоозб-
роєності мають бути скориговані на показ-
ник зносу основних засобів у національній 

економіці. тому державне регулювання від-
творення основного капіталу має виходити 
із випереджаючих темпів оновлення осно-
вних засобів, оскільки це є ключовою умовою 
економічного піднесення в україні. динаміка 
основного капіталу за видами економічної 
діяльності, що характеризує різкий спад його 
обсягів, показана у табл. 1.

Погоджуємося з думкою про те, що осно-
вними причинами відставання капіталоозбро-
єності україни є високий ступінь морального 
зносу основних засобів, недостатні темпи їх 
оновлення та низька інвестиційна активність 
[5, с. 196].

через високий рівень морального і фізич-
ного зносу основного капіталу як ніколи постає 
проблема активізації відтворювальних проце-
сів, пов’язаних з основним капіталом. досвід 
розвинутих країн показує, що постійні відтво-
рювальні процеси у будь-якій національній 
економіці стають можливими, коли забез-
печується належний рівень витрат на утри-
мання основного капіталу. тобто йдеться про 
інвестиції в основний капітал, які є джерелом 
ефективного відтворення основних засобів і 
переходу виробництва на рівень високотехно-
логічного розвитку. інвестиції в основний капі-
тал у промислово розвинутих країнах склада-
ють понад 20% від ввП. в україні цей показник 
за останні роки має тенденцію до скорочення. 
так, якщо у 2010 р. він становив 18,1% то у 
2014 р. – 14,2%. Хоча показник інвестицій 
в україні майже такий, як у розвинутих кра-
їнах, проте слід мати на увазі, що розвинуті 

таблиця 1
Динаміка основного капіталу у 2000–2015 рр.*

показники Рік
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

вартість основних засобів у 
фактичних цінах, млн. грн.

82
8 

82
2

1 
27

6 
20

1

6 
64

8 
86

1

7 
39

6 
95

2

9 
14

8 
01

7

10
 4

01
 3

24

13
 7

52
 1

17

7 
64

1 
35

7

вартість основних засобів у 
фактичних цінах, млн. дол.

15
3 

48
6

24
9 

25
8

54
2 

32
1

57
9 

24
4

72
2 

59
2

83
2 

10
6

1 
15

5 
64

0

34
9 

87
8

капіталоозброє-
ність, тис. дол. /1 пр. 7 608 12 053 26 760 28 500 35 500 40 781 63 941 21 227

ступінь зносу основних засо-
бів, % 43,7 49,0 74,9 75,9 76,7 77,3 83,5 60,1

капіталоозброєність, 
тис. дол. / 1 пр. з урахуван-
ням зносу основних засобів

4 283 6 147 6 717 6 868 8 271 9 257 10 550 8 469

* розраховано за даними Держкомстату



111

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

країни мають сформований основний капітал 
та сучасну інфраструктуру, тоді як країни, що 
розвиваються, та країни з трансформаційною 
економікою потребують значних коштів для її 
формування. тому в більшості країн що роз-
виваються, питома вага інвестицій у структурі 
ввП є набагато вищою. наприклад, у китаї, 
Південній кореї, Гонконгу цей показник сягав 
30–44%. так само в успішних європейських 
країнах з трансформаційною економікою він 
був вищим: в угорщині він складав 22–24%, 
Польщі – до 23–25%, естонії – 26–28% 
[3, с. 4]. на думку економістів, рівень інвес-
тицій близько 20% ввП для україни не може 

вважатися задовільним, оскільки він неспро-
можний забезпечити довгострокову високу 
позитивну економічну динаміку, зокрема 
через необхідність вкладання коштів у великі 
інфраструктурні проекти, які реальну вигоду 
зможуть дати лише з часом, але які є зараз 
критично необхідними для вітчизняної еко-
номіки загалом та нарощування інвестицій 
зокрема [6, с. 4].

висновки з цього дослідження. таким 
чином, збільшення обсягів та удосконалення 
структури інвестицій в основний капітал є 
головними із найважливіших завдань еконо-
мічної політики.
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у статті обґрунтовано дієвість наукових рекомендацій щодо виділення перспективних заходів у підви-
щенні життєвого рівня населення, які спонукають вчених до опрацювання концептуальних засад розвитку 
галузей аграрного сектору економіки. доведено необхідність проведення запропонованих заходів у сфері 
аквакультури. виокремлено тезу про необхідність реалізовувати у прикладному аспекті пропозиції розвитку 
аквакультури. Запропоновано впровадити на практиці державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів, 
що сприятиме встановленню прозорої системи контролю за використанням водних об’єктів, аналітичному 
визначенню параметрів розвитку аквакультури, моделюванню та прогнозуванню діяльності у сфері аквакуль-
тури. Передбачено створити умови для запровадження альтернативних форм аквакультури, фермерських 
господарств сімейного типу, запровадження кооперації та змішаних господарств як передумови розвитку 
української аквакультури.

ключові слова: аграрний сектор, попит, пропозиція, водні об’єкти, аквакультура, кооперація, контроль, 
товарна риба, виробництво.

вдовенко н.М. ПарадиГМаЛьнЫй вЗГЛЯд на раЗвитие аквакуЛьтурЫ
в статье обоснованы научные рекомендации по выделению перспективных мероприятий в повышении 

жизненного уровня населения, которые побуждают ученых к разработке концептуальных основ развития 
отраслей аграрного сектора. доказана необходимость проведения предложенных мероприятий в сфере ак-
вакультуры. выделен тезис про необходимость реализовывать в прикладном аспекте предложения разви-
тия аквакультуры. Предложено внедрить на практике Государственный реестр рыбохозяйственных водных 
объектов, которые будет содействовать установлению прозрачной системы контроля над использованием 
водных объекте, аналитическому определению параметров развития аквакультуры, моделированию и про-
гнозированию деятельности в сфере аквакультуры. Предусмотрено создать условия для введения альтер-
нативных форм аквакультуры, фермерских хозяйств семейного типа, внедрения кооперации и смешанных 
хозяйств как предпосылки развития украинской аквакультуры.

ключевые слова: аграрный сектор, спрос, предложение, водные объекты, аквакультура, кооперация, 
контроль, товарная рыба, производство.

Vdovenko N.M. PARADIGMICALLY VIEW OF THE DEVELOPMENT AQUACULTURE
In the article the scientific recommendations on the allocation of promising activities in improving the living stand-

ards of the population, that encourage scientists to develop the conceptual foundations of development of branches 
of the agrarian sector. The necessity of the proposed activities in the field of aquaculture. Isolated thesis about 
the need to implement in the applied aspect of aquaculture development proposals. It is proposed to implement in 
practice the State Register of fishery water bodies that will promote the establishment of a transparent system of 
control over the use of water bodies, the analytical definition of aquaculture development parameters, modeling and 
forecasting activities in the field of aquaculture. It plans to create conditions for the introduction of alternative forms 
of aquaculture, farming family type, the implementation of cooperation and the mixed economy as a prerequisite for 
the development of Ukrainian aquaculture.

Keywords: agrarian sector, demand, supply, water features, aquaculture, cooperation, control, commercial fish 
production.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. аквакультура, яка тривалий час 
для радянської людини, як і для більшості 
населення індустріальних країн світу, сприй-
малась як щось відносно другорядне, такий 
собі допоміжний спосіб отримання харчо-
вих продуктів, впевнено додала динаміки 
впродовж останніх двох десятиріч минулого 
століття і за обсягами виробництва та різно-

манітністю пропонованої продукції щонай-
менше зрівнялась з рибальством. в україні 
традиції аквакультури мають досить давню 
історію. обсяги виробництва у цій сфері еко-
номічної діяльності досягали майже 20% від 
загального обсягу виробництва продукції риб-
ного господарства. Здавалось би, за втрати 
можливостей срср в частині забезпечення 
рибальства у водах відкритого моря до цього Ек
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напряму діяльності буде привернуто надзви-
чайну увагу, але цього не сталось. очевидно, 
не досить вдалі та не завжди прораховані дії 
влади разом з сумнівними схемами привати-
зації колишніх потужних рибгоспів призвели 
до суттєвого падіння обсягів виробництва 
товарної риби та рибогосподарського мате-
ріалу. Зрозуміло, що повністю або навіть на 
50% забезпечити потреби населення укра-
їни у продуктах, що виробляються з водних 
живих ресурсів, досить складно з об’єктивних 
причин. водночас падіння, що нині спостері-
гається, потребує подальшого поглибленого 
наукового дослідження.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. наукові рекомендації щодо виділення 
перспективних заходів у підвищенні життє-
вого рівня населення, спонукають вчених до 
опрацювання концептуальних засад динаміч-
ного регулювання та розвитку галузей аграр-
ного сектору економіки. в сучасних умовах ці 
питання обґрунтовано в наукових доробках 
в. Галушко та а. діброви [1], о. Могильного [2], 
д. стеченко [3], в. Бодрова, о. сафронової, 
н. Балдич [5]. вагомий внесок у теоретичне 
становлення системи регулювання галузей 
економіки зробили такі зарубіжні вчені, як, 
зокрема, д. кейнс [6], р. коуз [7]. еволюція 
поглядів вчених засвідчує періоди, коли втру-
чання держави в розвиток національних еко-
номік країн було мінімальним, а також країни, 
періоди і галузі з максимальним втручанням, 
всеохоплюючим характером [4; 8–11]. Безпе-
речно, кожна з країн в той чи інший період часу 
обирала різноманітні методи свого втручання 
у розвиток галузей економіки, але і незапе-
речним є той факт, що всі інструменти такого 
впливу сформовані в теоріях щодо регулю-
вання попиту, пропозиції, монетарної політики. 
тому подальшого дослідження потребують 
аспекти розвитку вітчизняної галузі аквакуль-
тури у контексті світових тенденцій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у виокрем-
ленні концептуальних засад до урегулювання 
проблем розвитку аквакультури в умовах інте-
граційних процесів.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Якщо ми усвідомлюємо себе час-
тиною світу, а не таким собі відокремленим 
острівцем, то мусимо звертати увагу і на всі-
лякі політичні події у світі, появу нових това-
рів, поширення нових поглядів та звичаїв. 
так само не можемо пройти повз проблем, 
які почали виникати перед світовою спіль-
нотою у другій половині минулого століття, 

а саме повз зменшення природних запасів 
риби та інших водних живих ресурсів, зрос-
тання попиту на них та опрацювання напря-
мів задоволення потреб населення у повно-
цінній їжі [8, с. 23–33; 10]. одним із механізмів 
сприяння поверненню аквакультури україни 
колишнього місця та ролі було створення у 
2013 році Бюджетної установи «Методично-
технологічний центр з аквакультури». уста-
нова своєю діяльністю сприяє встановленню 
реального стану справ в аквакультурі, дає 
можливості підтримувати створення нового 
інформаційного простору, надає консультації 
ініціативним рибним фермерам у започатку-
ванні власного бізнесу в аквакультурі, а також 
бере участь у розробленні нормативно-право-
вих актів, які мають закрити виявлені під час 
попереднього аналізу законодавства прога-
лини, що не сприяють розвитку аквакультури.

ринок риби та рибної продукції в україні 
продовжує стискатись, причому досить швид-
кими темпами. такого низького рівня спожи-
вання (минулого року, за офіційними даними, 
воно становило 8,6 кг) не було вже більш як 
15 років. водночас варто визнати, що суттєві 
обсяги риби та морепродуктів лишаються 
у тіні. так, згідно зі спільними оцінками екс-
пертів реальні обсяги виробництва продукції 
аквакультури сягають 50 тис. тонн (офіційна 
статистика – приблизно 20 тис. т). Зага-
лом імпорт продукції аквакультури становив 
(ті позиції, у яких можна бути впевненим) 
141 42 498,5 кг (14 142,5 т) за перше півріччя 
2016 року, що становить 10,1% від загального 
імпорту товарів групи 03. При цьому продукція 
аквакультури становила 95,9% від усієї риби 
живої (підгрупа 0301; але це з декоративними 
та акваріумними рибами включно); 98,3% від 
усього обсягу товарів підгрупи 0302 (риба 
свіжа, охолоджена); 4,6% від усієї риби моро-
женої (0303; при цьому риба морожена ста-
новила 85,7% від загального імпорту товарів 
групи 03); 34,2% від філе риб (підгрупи 0304); 
0,8% від підгрупи 0305 (риба сушена, солона); 
не менше 0,5% від підгрупи 0307 (молюски та 
інші безхребетні; насправді теоретично має 
бути більше, але важко визначити, які молюски 
з аквакультури, крім, звичайно, головоногих). 
За видами імпортувались осетрові, форель, 
сьомга, калкан (тюрбо), нігріта, тиляпія, лав-
рак, дорадо, пангасіус, латес нільський, мідії, 
тобто насправді об’єкти аквакультури, які або 
не культивуються в україні зовсім, або куль-
тивуються (через природні умови) у дуже 
малих обсягах, тобто імпорт фактично не ста-
новив (крім, можливо, форелей) конкуренції 
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традиційним об’єктам аквакультури україни 
на внутрішньому ринку україни. слід відзна-
чити, що значною проблемою аквакультури 
є прогалини в системі збору, систематизації 
та аналізу даних про виробництво. Фактично 
за результатами роботи по адміністратив-
ній формі «виробництво продукції аквакуль-
тури за 20_ р.» № 1а-риба (річна) звітують 
близько 50% суб’єктів аквакультури. Це сто-
сується рибницьких підприємств, для яких за 
квед-2010 аквакультура є основним видом 
діяльності. альтернативних джерел збирання 
інформації поки що немає. однак навіть за 
доступною інформацією можна відстежити 
деякі тенденції.

Після затвердження кабінетом Міністрів 
україни пакета нормативних актів у сфері 
аквакультури саме 30 вересня 2015 року 
відкрились нові можливості для діяльності 
у цій сфері. серед них слід назвати будів-
ництво рибницьких підприємств з морської 
аквакультури, отримання в оренду частини 
водного об’єкта, акваторії моря. При цьому 
залишається неврегульованим питання від-
ведення земельних ділянок для берегових 
підрозділів для виробництва морської аква-
культури, а також відведення площі дна для 
розміщення якорів, донних споруд. ство-
рення механізму реалізації норм Закону укра-
їни «Про аквакультуру» дає можливість зна-
йти альтернативну форму, за якої виробничі 
активи належатимуть суб’єктам аквакультури 
на правах власності. Це дасть змогу україні 
в рамках законодавства сформувати проша-
рок малого (сімейного) та середнього вироб-
ника. Звітність від суб’єктів господарювання, 
які намагаються працювати у сфері марикуль-
тури, досі не надходила, і не виключено, що 
ми цю статистику можемо не отримати най-
ближчим часом взагалі, оскільки як вид діяль-
ності аквакультура не ліцензується в україні. 
Потрібно ще працювати над можливим пози-
ціонуванням морської аквакультури за осно-
вним видом діяльності за квед як сільгоспви-
робників (табл. 1).

аналіз діяльності вітчизняної аквакультури 
за останні роки дає можливість стверджувати, 
що відбувається зменшення обсягів виробни-
цтва товарної риби. Це результат зниження 
купівельної спроможності населення, а також 
нинішнього стану галузі загалом. екстенсивні 
технології, відсутність інновацій, невідповід-
ність витратної та дохідної частин технологіч-
ного процесу риборозведення також сприяють 
зниженню обсягів виробництва. Помітним є 
збільшення витрат кормів, що може свідчити 
про неефективність діяльності. Запровадження 
у виробництво новітніх технологій, які знижують 
собівартість продукції, потребує значних коштів. 
водночас є сподівання на те, що проект щодо 
надання позики у вітчизняний аПк розміром у 
400 млн. євро якнайшвидше буде реалізований 
та дасть змогу малим та середнім фермерам 
зробити якісний стрибок у розвитку вітчизня-
ного сільського господарства.

Щодо поліпшення інвестиційного клімату 
у сфері аквакультури, то насамперед варто 
згадати створення в україні бізнес-портфо-
ліо вдалих аквакультурних проектів, які ґрун-
туються на сучасних ресурсоощадних тех-
нологіях. такі проекти зараз конче необхідні 
україні. За допомогою них створюється нове 
ділове середовище, в аквакультуру залуча-
ється талановита молодь, серед населення 
пропагується природоохоронна філософія. 
також підготовлено інвестиційний проект 
«організація промислового виробництва 
марикультури в шельфових водах чорного 
моря і створення в прибережній зоні енергоо-
щадних сонячних вегераріїв». Проект містить 
новітній підхід до промислового вирощування 
морських молюсків (устриць, мідій) в комп-
лексі з органічною рослинною продукцією, 
із використанням сонячної та вітрової енер-
гії прибережної зони чорного моря. однак 
навіть за таких умов спостерігаються пози-
тивні тенденції у напрямі оптимізації вироб-
ництва: з кожним роком збільшується частка 
інтенсивної аквакультури, кількість невеликих 
рибницьких підприємств постійно збільшу-

таблиця 1
показники діяльності вітчизняної аквакультури за 2013–2015 рр.

Роки

Рибопосадковий 
матеріал товарна 

продукція, 
тис. кг

витрати 
кормів, 
тис. кг

внесення 
добрив, 
тис. кг

Рибопро-
дуктивність 

ставків,  
кг/га

Реалізо-
вано про-

дукції аква-
культури, 
тис. грн.

тис. кг тис. шт.

2013 11 673,7 223 323,0 29 766,2 59 195,9 24 176,8 371,3 778 956,6
2014 8 322,45 514 925,7 24 366,2 40 625,3 8 464,3 378,5 1 813 121,7
2015 7746,97 1 447 757,2 20 252,1 43 884,9 10 123,6 411,5 422 336,7
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ється. водночас кількість великих рибгоспів 
фактично не змінюється. Збільшується незна-
чними темпами рибопродуктивність водойм. 
у виробництві рибопосадкового матеріалу 
частка однорічки превалює перед дворічкою. 
Ці факти вказують не незначний ухил розви-
тку в бік інтенсивної аквакультури та ресур-
созберігаючих технологій.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, для досягнення поставлених завдань 
необхідно:

1) надати пропозиції щодо внесення змін 
до Податкового кодексу україни в частині 
зменшення орендної плати для суб’єктів 
аквакультури; цю роботу потрібно проводити 
відповідно до Перехідних положень Закону 
україни «Про аквакультуру»; зменшення вар-
тості оренди землі має бути лише першим 
кроком до запровадження прийнятної сис-
теми оподаткування рибогосподарського та 
аквакультурного бізнесу в 2017 році;

2) практично завершити роботи із ство-
рення програмного забезпечення державного 
реєстру рибогосподарських водних об’єктів 
(їх частин), закінчити установлення облад-
нання та здійснити захист інформації, продо-
вжити роботу із первинного збору даних щодо 
наявності рибогосподарських водних об’єктів, 
запровадити практичну дію державного реє-
стру рибогосподарських водних об’єктів (їх 
частин), що сприятиме встановленню прозо-
рої системи контролю за використанням вод-
них об’єктів; це дасть можливість аналітичного 
визначення параметрів розвитку аквакультури, 
сприятиме моделюванню та прогнозуванню 
діяльності саме у сфері аквакультури;

3) створити умови для запровадження 
альтернативних форм аквакультури, фермер-
ських господарств сімейного типу, запрова-
дження кооперації та змішаних господарств; 
це є передумовою розвитку української аква-
культури.
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у стaттi розкрито aктуaльне питaння зaбезпечення інформаційної безпеки нa пiдприємствaх готельно-
ресторaнного господaрствa. Зокремa, виділено джерела інформаційних загроз, обґрунтовaно, що безпекa 
готельно-ресторaнних пiдприємств зaбезпечує стaбiльнiсть їх функцiонувaння, стiйкий розвиток i здaтнiсть 
протистояти небезпецi тa перешкодaм у досягненнi бiзнесових цiлей, ефективнiсть інформаційної дiяльностi 
тa особисту безпеку персонaлу й клiєнтiв. нa теоретичному рiвнi визнaчено змiст поняття інформаційна 
безпекa пiдприємствa готельно-ресторaнного господaрствa. Проаналізовано джерела загроз інформаційній 
безпеці на підприємствах готельно-ресторанного господарства, наведено класифікацію основних видів ін-
формаційних загроз, виділено підсистеми ефективного захисту інформації на підприємствах. дослiджено, що 
процес зaбезпечення безпеки пiдприємствa є трудомiстким i потребує знaчних мaтерiaльних, iнформaцiйних, 
фiнaнсових ресурсiв, що є об’єктaми інформаційної безпеки пiдприємствa. нa прaктицi пiдприємствa 
готельно-ресторaнного господaрствa зiштовхуються з низкою проблем при зaбезпеченні інформаційної без-
пеки. використання інформаційних технологій в підприємницькій діяльності значно підвищує ефективність 
процесів, зменшує затрати на їх проведення, проте в той же час зумовлює виникнення нових загроз для 
функціонування підприємства. тому, зa результaтaми проведеного дослiдження визнaчено, що необхiдним 
є створення системи аналізу можливих інформаційних загроз, розробка методики оцінки інформаційних 
ризиків, вживання заходів для забезпечення економічного захисту інформаційної безпеки, адже інформа-
ційна безпека фактично відображається у ступені захищеності важливої для підприємства інформації від 
впливу дій випадкового або навмисного характеру, які можуть завдати збитків підприємству. доведено, що 
пiдприємствaм необхiдно зaвчaсно виявляти проблеми тa вживaти зaходи, що спрямовaнi нa зaпобiгaння 
зaгроз інформаційній безпецi в готельно-ресторанному господарстві. Проведений нaми aнaлiз пiдходiв до 
оцiнки процесу зaбезпечення безпеки дaв можливiсть виявити, що нині aктуaльною є проблемa подaльшого 
пошуку комплексних склaдових пiдвищення рiвня безпеки підприємств готельно-ресторaнного господaрствa, 
що може стaти предметом подaльших дослiджень.

ключові слова: безпека підприємства, інформаційна безпека, інформаційні загрози, інформаційні небез-
пеки, інформаційні системи.

Гоблик-Мaркович н.М., Молнар д.и., ильтьо т.и. инФорМаЦионаЯ БеЗоПAсность в Гостинично-
ресторAнноМ ХоЗЯйстве

в стaтье раскрыто aктуaльный вопрос обеспечения информационной безопасности нa предприятиях 
гостинично-ресторaнного хозяйства. в чaстности, выделено источники информационных угроз, обосновано, 
что безопастнось гостинично-ресторaнних предприятий обеспечивает стaбильность их функционировaния, 
устойчивое развитие и способность противостоять опасности тa препятствиям в достижении бизнесовых це-
лей, эффективность информационной деятельности и личную безопасность персонaла и клиентов. нa теоре-
тическом уровне определено содержание понятия информационная безопасности предприятий гостинично-
ресторaнного хозяйства. Проанализированы источники угроз информационной безопасности на предприятиях 
гостинично-ресторанного хозяйства, приведена классификация основных видов информационных угроз, вы-
делено подсистемы эффективной защиты информации на предприятиях. исследовано, что процесс обеспе-
чения безопасности предприятий является трудоемким и требует знaчительних мaтериaльних, информацион-
них, финaнсових ресурсов, что является объектaмы информационной безопасности предприятия. нa прaктике 
предприятия гостинично-ресторaнного хозяйства сталкивается с рядом проблем при обеспечения информа-
ционной безопасности. использование информационных технологий в предпринимательской деятельности Ек
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постановка проблеми в загальному 
вигляді. в наш час інформація, як і будь-який 
інший ресурс, потребує захисту. для суспіль-
ства вона є стратегічним ресурсом, який сприяє 
подальшому розвитку самого суспільства.

Щодо інформаційної безпеки у готельно-
ресторанному господарстві, то до цього 
питання потрібно поставитись серйозно, 
оскільки воно є досить таки значущим. 
оскільки готельне господарство є однією із 
високорентабельних галузей нашої країни, 
важливо забезпечити високий рівень безпеки, 
в тому числі і інформаційної, задля стабіль-
ності функціонування закладів готельно-рес-
торанного господарства, ефективності еко-
номічної діяльності закладів та особистої 
безпеки персоналу та клієнтів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
суттєвий доробок у вивченні питання безпеки 
в готельно-ресторанному бізнесі зробили про-
відні вітчизняні та зарубіжні науковці, серед 
яких: З. варналій, в. Микитенко, с. Покропив-

ний, а. соснін, н. стельмащук, н. внукова, 
М. Єрмошенко, Є. картузов, н. іванченко, 
в. Лугова та ін. Проте більшість науковців 
зовсім не приділяють увагу існуванню про-
блем з безпеки готельно-ресторанного госпо-
дарства та шляхів забезпечення нею.

Формулювaння цілей стaтті (постaновa 
зaвдaння). Метою дослідження за таких 
умов є обґрунтування основ щодо забез-
печення безпеки закладів готельно-ресто-
ранного бізнесу, аналіз наявних; викриття 
небезпек і вивчення ризиків, що негативно 
впливають на захищеність суб’єктів господа-
рювання та споживачів.

виклaд основного мaтеріaлу дослі-
дження. Готельно-ресторанне господарство 
є однією із найважливіших ланок, що фор-
мує туристичний продукт на світовому ринку 
туристичних послуг. Зовнішнє середовище 
має прямий та опосередкований вплив на 
готельно-ресторанний бізнес, що в свою чергу 
створює ризики. Будь який заклад готельно-

значительно повышает эффективность процессов, уменьшает затраты на их проведение, однако в то же вре-
мя обусловливает возникновение новых угроз для функционирования предприятия. Поэтому, по результaтaм 
проведенного исследования определено, что необходимым является создание системы анализа возможных 
информационных угроз, разработка методики оценки информационных рисков, принятие мер для обеспечения 
экономической защиты информационной безопасности, ведь информационная безопасность фактически от-
ражается в степени защищенности важной для предприятия информации от воздействия действий случайного 
или умышленного характера, которые могут нанести ущерб предприятию. доказано, что предприятиям необхо-
димо заранее выявлять проблемы тa принимать меры, что направлены нa препятствия угроз информационной 
безопасности в гостинично-ресторанном хозяйстве. Проведенный нaми aнaлиз подходов к оценке процесса 
обеспечения безопасности дaл возможность обнаружить, что нa дaное время aктуaльной является проблемa 
дальнейшего поиска комплексных составляющих повышения уровня безопасности предприятий гостинично-
ресторaнного хозяйства, что может стaть предметом дальнейших исследований.

ключевые словa: безопасность предприятия, информационная безопасность, информационные угрозы, 
информационные опасности, информационные системы.

Goblik-Markovich N.M., Мolnar D.I., Iltlo T.I. INFORMATION SECURITY IN THE HOTEL AND RESTAURANT 
BUSINESS

In article disclosed topical issues saving information security on hotel and restaurant domestic economy. In par-
ticular, identified the source of information threats soundly that security hotel and restaurant enterprises provides 
stability their functioning, sustainable development and ability confront danger and business obstacles in achieving 
objectives, efficiency of information activities ta personal safety personnel and clients. On theoretical level concepts 
information identified contents security company of hotel and restaurant domestic economy. Sources of information 
security threats to enterprises of hotel and restaurant business, the classification of basic types of information threats 
are highlighted subsystem effective information security in enterprises. We have studied the process providing secu-
rity of company is consuming and require considerable, information, financial resources that are objective informa-
tion security confirmation. On practice hotel and restaurant business face a number of problems with providing infor-
mation security. Use of information technology in business processes increases efficiency, reduces the cost of their 
conduct, but at the same time lead to the emergence of new threats to the functioning of the company. Therefore, 
the results of the study identified that necessary is the creation of analysis possible information threats, development 
of methodology for assessing information risks, measures to ensure the economic protection of information security 
because information security is actually reflected in the degree of protection is important for enterprise information 
on the impact of actions accidental or intentional nature that can cause damage to the company. Proved that con-
firmation necessary to detect problems beforehand and take measures that directed on prevent threats information 
security of a hotel and restaurant business. We conducted determination approaches to safety assessment process 
provision of opportunity to discover that today is problem further comprehensive search components increase of 
safety level business hotel and and restaurant domestic economy that can stat further subject of research.

Keywords: security enterprise information security, information threats, information security, information systems.
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ресторанного господарства відчуває ризики, 
в основному виробничі, комерційні, посеред-
ницькі, відповідно до видів діяльності. Фак-
тор ризику змушує керівників готельно-рес-
торанних підприємств економити фінансові 
та матеріальні ресурси, розраховувати ефек-
тивність нових проектів, комерційних угод. 
він визначає небезпеку втрати ресурсів або 
недоотримання доходів у порівнянні з раціо-
нальним використанням ресурсів.

для будь-якого готелю чи ресторану без-
пека клієнтів є найважливішим аспектом його 
діяльності, яку повинні гарантувати, як ресто-
ратори, так і готельєри.

у своєму виданні іванченко н.о. зазначила, 
що одним із актуальних питань безпеки підпри-
ємства готельного бізнесу є інформаційна без-
пека готелю, оскільки будь-яка цілеспрямована 
й недружня акція проти інтересів підприємства 
починається зі збору інформації. у зв’язку з 
погіршенням таких складових інформацій-
них ресурсів, як конфіденційність, цілісність, 
доступність і достовірність, спостерігаються 
збої у функціонуванні систем управління, роз-
голошуються відомості, що становлять комер-
ційну таємницю, порушується достовірність 
фінансової документації [1, с. 126].

аналізуючи це джерело, можна виділити 
наступні інформаційні загрози:

– програмні (сюди відносять різноманітні 
комп’ютерні віруси, кіберзлочинність);

– технічні (можливе перехоплення інфор-
мації, придушення радіосигналу);

– фізичне (безпосереднє знищення засо-
бів обробки та носіїв інформації (флеш-карти, 
диски));

– режимні (несанкціонований доступ до 
інформаційних ресурсів, незаконне копію-
вання даних, спотворення або ж прихову-
вання інформації, тощо).

Можна виділити цілу низку джерел загроз 
інформаційній безпеці сучасного підприємства:

– наявність агентурних джерел у закладах 
готельного господарства, які мають можли-
вість отримання конфіденційної інформації;

–  підкуп осіб, які працюють у готелі;
– перехоплення інформації, несанкці-

онований доступ до інформації і навмисні 
програмно-математичні дії на неї в процесі 
обробки і зберігання;

– підслуховування конфіденційних пере-
говорів, які ведуться в службових приміщен-
нях готелю;

– необережне поводження з інформацією, 
проводячи переговори між готелем та фір-
мами, чи то вітчизняними, чи іноземними;

– працівники готелю, які готові «підзаро-
бити», здаючи своє підприємство.

серйозну загрозу інформаційній безпеці 
становлять також злочинні дії, спрямовані 
на розкрадання, привласнення, підміну, під-
ключення, ламання (знищення), диверсію. 
Залежно від цього основні типи злочинних 
загроз інформації можна класифікувати в 
такий спосіб:

– до оброблення інформації та без доступу 
зловмисника до елементів інформаційної сис-
теми (підслуховування розмов; використання 
оптичних, візуальних чи акустичних засобів);

– у процесі оброблення інформації та без 
доступу зловмисника до елементів інформа-
ційної системи (електромагнітні випроміню-
вання; зовнішнє електромагнітне випроміню-
вання; підключення реєструючої апаратури);

– до оброблення інформації з доступом 
зловмисника до елементів інформаційної 
системи, але без зміни останніх (копіювання 
магнітних чи інших носіїв, вихідних чи інших 
документів; крадіжка виробничих відходів);

– у процесі оброблення з доступом зло-
вмисника до елементів інформаційної системи, 
але без зміни останніх (копіювання інформації 
у процесі оброблення; маскування під зареє-
строваного користувача; використання недо-
ліків мов програмування, програмних пасток, 
недоліків операційних систем та вірусів);

– до оброблення інформації з доступом 
зловмисника до елементів інформаційної 
системи зі зміною останніх (підміна машин-
них носіїв, вихідних документів, апаратури, 
елементів програм, елементів баз даних, роз-
крадання носіїв і документів; включення в 
програми «троянських коней», «бомб» тощо; 
читання залишкової інформації після вико-
нання санкціонованих запитів);

– у процесі оброблення з доступом зло-
вмисника до елементів інформаційної сис-
теми зі зміною останніх;

– незаконне підключення до апаратури і 
ліній зв’язку, зняття інформації на шинах жив-
лення [2, ст. 168].

кіберзлочинність у сфері готельного госпо-
дарства повинна стояти на одному із перших 
місць загроз інформаційної безпеки. кількість 
кіберзлочинів в україні за останні два роки 
збільшилася більш ніж на тисячу випадків.

Як наголошується, в 2014 році управ-
ління по боротьбі з кіберзлочинністю Мвс 
зареєструвало 4800 злочинів у сфері IT, в 
2015 році – 6025 [3].

Підприємствам готельної індустрії дово-
диться працювати з даними банківських кар-
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ток та іншою конфіденційною інформацією 
своїх клієнтів, тому цей вид бізнесу є одним 
із найбільш вразливих до погроз витоку даних 
та троянських атак. 

в інформаційних системах готельного біз-
несу обробляються конфіденційні дані клієнтів 
і співробітників, у т. ч. поштові адреси, номери 
контактних телефонів, адреси електронної 
пошти, дані кредитних і дебетових карт.

відтак готельний сектор залишається 
одним із найбільш бажаних та цікавих «при-
манок» для кіберзлочинців, адже на нього 
припадає близько 15% від загальної кіль-
кості випадків витоку даних. існує цілий ряд 
різновидів шахрайства, з якими стикається 
готельна індустрія. Як правило, ці шахрайства 
здійснюють через інтернет або електронну 
пошту. Шахрайство із кредитними картками – 
один з найпоширеніших видів злочинів, з яким 
стикаються підприємства, що обробляють 
фінансові дані клієнтів.

існують випадки недбалості співробітни-
ків, коли виникає несанкціонований доступ до 
конфіденційної інформації, стається крадіжка 
ноутбука, тощо. у разі виникнення кібератаки, 
для готельного підприємства не виключеним 
буде різке зниження доходів компанії, юри-
дичні наслідки, погіршення іміджу бренда.

відзначимо, що на сьогодні більшість керів-
ників підприємств готельного сектора розуміє 
важливість підтримки високого рівня інфор-
маційної безпеки. Зі зростанням рівня кіберз-
лочинності ступінь цієї поінформованості 
також зростає, і керівники готельних компаній 
почали з більшою відповідальністю ставитись 
до забезпечення інформаційної безпеки як 
одного з головних завдань.

ресторанний бізнес в наш час займає 
досить високий щабель в сфері обслугову-
вання. Як і в готельному господарстві, так 
і в ресторанному, важливим є збереження 
інформаційної безпеки на належному рівні.

 З точки зору інформаційної безпеки кри-
тичні ризики ресторанного бізнесу вигляда-
ють наступним чином:

– можливість вилучення інформації при 
веденні управлінського обліку;

– несумлінність співробітників;
– можливість проникнення сторонніх осіб [4].
Подвійна бухгалтерія – поширене явище 

для ресторанного бізнесу. Безліч спеціалістів 
рекомендують організувати захищене шиф-
рування сховища бухгалтерської інформації. 
Більш радикальним засобом захисту може 
стати система екстреного знищення даних. 
у першому випадку, навіть при фізичному 

вилучення носіїв цих даних, бухгалтерія буде 
недоступна без наявності спеціальних клю-
чів дешифрування. друге рішення дозволяє 
миттєво знищити всю інформацію на носії без 
можливості відновлення, що може заподіяти 
певні незручності для власника цієї інформа-
ції, але повністю убезпечить його від загрози 
вилучення.

сучасне підприємство повинне вміти 
належним чином будувати політику інформа-
ційної безпеки, тобто розробляти і ефективно 
впроваджувати комплекс превентивних захо-
дів по захисту конфіденційних даних та інфор-
маційних процесів. така політика передбачає 
відповідні вимоги для персоналу, менеджерів 
і технічних служб [5].

Головними етапами побудови політики 
інформаційної безпеки є:

1) реєстрація всіх ресурсів, які мають бути 
захищені;

2) аналіз та створення переліку можливих 
загроз для кожного ресурсу;

3) оцінка ймовірності появи кожної загрози;
4) вжиття заходів, які дозволяють еконо-

мічно ефективно захистити інформаційну 
систему [6].

Більшість фахівців у галузі захисту інфор-
мації вважають, що інформаційна безпека 
підтримується на належному рівні, якщо для 
всіх інформаційних ресурсів системи підтри-
мується відповідний рівень конфіденційності 
(неможливості несанкціонованого отримання 
будь-якої інформації), цілісності (неможли-
вості навмисної або випадкової її модифі-
кації) і доступності (можливості оперативно 
отримати запитувану інформацію).

об’єктом інформаційної безпеки готель-
ного чи ресторaнного зaклaду є вся системa 
його повноцінного функціонувaння. врaзивши 
хочa б один із об’єктів безпеки підприємства 
(економічної, кадрової, екологічної), остaння 
зaзнaє відповідного впливу нa окрему ділянку 
фірми, що може обернутися небезпекою 
aбо зaгрозою втрaти бaлaнсу рівновaги 
виробничо-господaрського мехaнізму підпри-
ємства [7].

на сьогодні безліч спеціалізованих компа-
ній пропонують великий вибір засобів захисту 
інформаційних систем, враховуючи їх вар-
тісні показники та функціональні можливості. 
При побудові політики інформаційної безпеки 
варто звернути увагу, в першу чергу, на розмір 
готельно-ресторанного підприємства, його 
ресурсні та фінансові можливості, поточний 
рівень інформаційної безпеки, стадію функці-
онування фірми.
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висновки з цього дослідження. резуль-
тати цього дослідження дають змогу ствер-
джувати, що інформаційна безпека в готельно-
ресторанному бізнесі в наш час потребує 
пильного нагляду та захисту.

однією з найнеобхідніших умов ефектив-
ності діяльності готельного підприємства є 
безперебійна робота в сфері підтримки інфор-
маційної безпеки на належному рівні.

отже, для забезпечення інформаційної 
безпеки в готельно-ресторанних підприєм-
ства необхідно:

– аналізувати та створювати перелік мож-
ливих загроз;

– проводити оцінку появи ймовірних загроз;
– розробляти методики оцінки інформа-

ційних ризиків;
– проводити інформаційні обстеження 

ресурсів підприємства;
– розробляти політику та концепції інфор-

маційної безпеки;
– вживати заходи, які дозволяють еко-

номічно ефективно захистити інформаційну 
систему.
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у статті визначено особливості функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств у сучас-
них умовах. Запропоновано власне визначення поняття «сільськогосподарський маркетинг». охарактери-
зовано комплекс маркетингу в управлінні овочівництвом як однієї з галузей агровиробництва. розглянуто 
товарну, цінову, розподільчу, комунікаційну політику, які дозволять забезпечити вимоги споживачів і розвиток 
виробників. 

ключові слова: сільськогосподарське виробництво, овочівництво, сільськогосподарський маркетинг, 
маркетингова політика, інтеграція сільгоспвиробників.

Гоменюк М.Ф. МаркетинГ в уПравЛении сеЛьскоХоЗЯйственнЫМ ПроиЗводствоМ
в статье рассмотрены особенности функционирования отечественных сельскохозяйственных предпри-

ятий в современных условиях. Предложено собственное определение понятия «сельскохозяйственный мар-
кетинг». охарактеризован комплекс маркетинга в управлении овощеводством как одной из отраслей агро-
производства. рассмотрена товарная, ценовая, распределительная, коммуникационная политика, которые 
позволят обеспечить требования потребителей и развитие производителей. 

ключевые слова: сельскохозяйственное производство, овощеводство, сельскохозяйственный марке-
тинг, маркетинговая политика, интеграция сельхозпроизводителей.

Gomeniuk M.O. MARKETING MANAGEMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION
In this article, we determined the peculiarities of Ukrainian agricultural enterprises in modern conditions. Pro-

posed definition of «agricultural marketing». Described the marketing mix for the development of vegetable grow-
ing – is one of the sectors of agricultural production. It was considered a policy of product, price, place, communica-
tion; They will provide the requirements of consumers and development of manufacturers. 

Keywords: agricultural production, horticulture, agricultural marketing, marketing policy, the integration of farmers.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Протягом усіх років становлення рин-
кової економіки в україні ми спостерігаємо, як 
виробники намагаються знайти якомога ефек-
тивніші шляхи і використати найрізноманітніші 
засоби, щоб отримати прихильність спожива-
чів і збільшити попит на свою продукцію. 

часи, коли виробник сільськогосподарської 
продукції був зосереджений виключно на 
роботі в полі, давно пройшли. сучасні умови 
роблять продаж врожаю не такою простою 
справою, як це було раніше. Якщо сільгосп-
виробник хоче домогтися реальних успіхів у 
своєму бізнесі, йому треба зважати на попит 
споживачів, їх очікування та обізнаність, кон-
куренцію в галузі, інші виклики ринку. таким 
чином, актуалізувалася роль маркетингу в 
сільськогосподарському виробництві. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями маркетингу у вітчизняному 
сільському господарстві в останні роки займа-
лися такі дослідники: і.в. артімонова [1], 

н.р. кубрак [5], і.с. Земляков [2], B.і. Бойко, 
М.Г. Лобас, П.т. саблук [7], М.в. калінчик [4], 
П.М. сокол, а.а. коваленко [8], Г.Я. Левків [6], 
о.Ф. томчук [10] та інші. вчені досліджують 
загальні питання маркетингу в сільгоспвироб-
ництві, практично не висвітлюються проблеми 
маркетингової діяльності в овочівництві. 

Формулювання цілей статті. Метою 
нашої розвідки є зосередження уваги на необ-
хідності впровадження маркетингу в сільсько-
господарський бізнес. Ми концентрувалися на 
особливостях комплексу маркетингу в овочів-
ництві. його застосування дозволить якнай-
краще забезпечити зростаючі вимоги спожи-
вачів і ефективний розвиток виробників. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. в дисертаційному дослідженні 
«управління маркетинговою діяльністю 
аграрних підприємств» і.в. артімонова вка-
зує, що аграрний маркетинг є складною і 
багатогранною підприємницькою діяльністю, 
спрямованою на організацію руху сільсько- Ек
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господарської продукції і готових продуктів 
харчування від поля до споживача, яка орі-
єнтується на задоволення інтересів: спожи-
вача – в ефективнішому задоволенні потреб 
через придбання якісної продукції; товарови-
робника – одержанні прибутку, забезпеченні 
сталого розвитку та доброзичливих відносин 
із партнерами по бізнесу; держави – в підви-
щенні добробуту [1, с. 8].

Ми погоджуємося з цим тлумаченням і 
разом з тим вважаємо за потрібне дати своє 
визначення поняття. отож, сільськогоспо-
дарський маркетинг – це комплекс управлін-
ських заходів щодо вирішення проблем: асор-
тименту та обсягів агровиробництва, рівня 
переробки отриманої продукції, встановлення 
актуальної ціни на готову продукцію, яка 
забезпечить подальше відтворення та розви-
ток агровиробництва, ефективного розподілу 
готової продукції, а також створення якісних 
систем комунікацій зі споживачами, покуп-
цями та партнерами відповідно до сучасних 
ринкових вимог і технологічних можливостей. 

виробництво продукції сільського госпо-
дарства має ряд специфічних особливостей, 
які зумовлюють необхідність використання 
відповідних маркетингових інструментів. від-
мітимо найважливіші з них.

1. Щорічні коливання обсягів виробництва, 
що залежать від впливу природних факторів. 
вирощення сільськогосподарських культур 
базується на біологічних природних процесах 
росту, на які виробник має обмежений вплив, 
це викликає труднощі у досягненні однорідної 
якісної продукції.

2. Просторово-кліматична орієнтація 
виробництва (україна знаходиться в помірній 
кліматичній зоні з переважно рівнинними ланд-
шафтами, характерними ґрунтами, отож навіть 
за великого бажання ананаси чи цукрова трос-
тина рости тут не будуть). Місце виробництва 
(ґрунтові, кліматичні умови тощо) визначає 
асортимент продукції, строки її отримання, 
періоди збуту, знову ж таки – якість.

3. сезонність виробництва, причому уро-
жай можна отримати протягом відносно корот-
кого періоду: кінець весни – літо – початок 
осені. а далі необхідні переробка і зберігання, 
що суттєво впливає на операції маркетингу. 
сезонність виробництва продукції звужує 
можливості отримання постійного доходу.

4. низький потенціал зберігання сільсько-
господарської продукції зумовлює необхід-
ність додаткових витрат – на обладнання 
сховищ, умови транспортування, переробку 
тощо.

5. споживач потребує сільськогосподар-
ської продукції як у необробленому вигляді 
(наприклад, овочі, фрукти), так і після 
обов’язкової первинної обробки (наприклад, 
зернові) і переробки (цукрові буряки, соняш-
ник, пшениця). відповідно, отримана продук-
ція є сировиною для переробних підприємств.

6. на собівартість сільськогосподарської 
продукції впливають виробничі фактори: 
застосовувані технології, обсяги виробни-
цтва, кваліфікація виробників тощо. Як пра-
вило, великі обсяги виробленої продукції 
надають додаткові переваги у маркетинговій 
діяльності.

названі особливості суттєвим чином впли-
вають на вибір інструментів маркетингу в 
сільському господарстві. крім того, вітчизня-
ний сільськогосподарський сектор економіки 
має ряд специфічних проблем: 

– маркетинг так і не став повноправним 
елементом в управлінні сільгосппідприємств; 
система збуту перестала бути «плановою», і 
в той же час не стала «ринковою». Якщо як 
виростити урожай фахівці знають, то як його 
продати так і не навчилися. складається 
враження, що керівники сільгосппідприємств 
взяли за принципи діяльності: «якось буде» 
або «може вдасться»;

– з часів незалежності українські агрови-
робники не лише не наростили кількість схо-
вищ для зберігання вирощеного урожаю, але 
в значній мірі втратили й ту базу, яка була 
створена у попередньому історичному пері-
оді. в результаті високий урожай стає лихом – 
його нема де зберігати;

– особливо складно в україні дрібним 
виробникам сільгосппродукції, кредити, суб-
сидії, преференції, допомоги і дотації дер-
жави декларуються високопосадовцями й не 
мають реального втілення на практиці, навіть 
надані фінанси не можуть перекрити зроста-
ючі витрати на виробництво;

– не контрольованість аграрного сектора 
державними органами зумовила виникнення 
і значне зростання кількості посередницьких 
структур, які закуповують сільгосппродук-
цію у виробників за заниженими цінами, в 
результаті виробник не отримує свою норму 
прибутку, чим нанівець зводиться фінансова 
ефективність сільськогосподарської діяль-
ності; основний дохід отримують саме посе-
редники, а не виробники; 

– існує суттєвий розрив між ціною про-
дажу сільськогосподарської продукції у вироб-
ника і ціною її покупки кінцевим споживачем. 
Зважаючи на довгий ланцюг посередників 
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між виробником і споживачем, вартість сіль-
ськогосподарської продукції зростає у кілька 
разів, тому вона стає фінансово недоступною 
для значної частини потенційних споживачів;

– купівельна спроможність населення 
значно знизилася, особливо протягом остан-
ніх трьох років, це негативним чином позна-
чилося на обсягах реалізації продовольчої 
продукції.

сільськогосподарський маркетинг перед-
бачає вивчення ринку сільгосппродукції і 
на цій основі прогнозування розвитку сіль-
госппідприємства. вивчення ринку означає 
вивчення поточних споживчих потреб, вимоги 
споживачів і покупців до продукції, факторів, 
що впливають на споживацьку поведінку. 

Зосередимо свою увагу на маркетингу в 
овочівництві. овочі займають одне з ключо-
вих місць у структурі раціонального харчу-
вання людини; для раціону людини важлива 
різноманітність овочів. для підприємництва у 
сільському господарстві це відкриває широкі 
можливості щодо асортименту. так, сільсько-
господарські підприємства не мають обмеж-
уватися традиційним асортиментом (капуста, 
салат, шпинат, гарбуз, морква, буряк, цибуля, 
кабачки, баклажани, огірки, перець, помі-
дори), а можуть його розширювати за раху-
нок вирощування і представлення на ринок 
нових видів продукції, які в україні культи-
вуються в незначній мірі, наприклад: різні 
види капусти (червоноголовкова, брюссель-
ська, савойська, китайська, пекінська, цвітна, 
кольрабі, броколі), турнепс, артишок, салат-
латук, салат-ромен, ендивій, селера, пастер-
нак, шніт, ревінь, спаржа, дайкон, патисони, 
ківано, фізаліс, окра та інші.

розробка та реалізація маркетингової товар-
ної політики підприємствами галузі овочівни-
цтва передбачає: врахування вимог споживачів 

та вимог ринку при формуванні товарного асор-
тименту, врахування можливостей і ресурсів 
виробника при впровадженні нових товарів у 
асортимент та виведенні їх на ринок, забезпе-
чення якості та конкурентоспроможності това-
рів, позиціонування товарів на ринкових сег-
ментах, освоєння нових ринкових сегментів.

ринок в наш час ставить все вищі вимоги 
до якості сільськогосподарської продукції, 
безпеки споживання, що відкриває перспек-
тиви для впровадження екологічного мар-
кетингу. концепція екологічного маркетингу 
передбачає орієнтацію виробництва і збуту 
на задоволення екологічно-орієнтованих 
потреб і запитів споживачів, створення і сти-
мулювання попиту на екологічні товари – еко-
номічно ефективні та екологічно безпечні у 
виробництві й споживанні [3].

особливо актуальним питання екологіч-
них товарів є для овочівництва. За загальним 
принципом екологічні товари виробляються 
«без застосування хімічних добрив та пре-
паратів, генетично-модифікованих речовин, 
на екологічно чистій землі та на місцевості, 
віддаленій від великих міст, промислових під-
приємств та інших забруднюючих факторів. 
також екотовари передбачають їх виготов-
лення з мінімальною шкодою для навколиш-
нього середовища» [5, с. 286].

разом з тим, питання екологічної сільгос-
ппродукції, в принципі як і будь-якої іншої, тісно 
пов’язане з питанням ціни: значні витрати на 
вирощення екологічних овочів зумовлюють 
значне зростання їх собівартості. сьогодні 
ціна на овочі в україні є проблемою як для 
споживачів, так і для виробників. довгий шлях 
від виробника через низку посередників до 
споживача суттєво збільшує вартість овочів, 
але виробник при цьому не отримує достат-
ньо вагомої винагороди за свою працю – 

Рис. 1. індекси основних показників виробництва та реалізації овочів, складено 
автором за даними [11, с. 23; 12, с. 11; 13, с. 130, 135]
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основний прибуток переважно осідає саме у 
касах посередників (рис. 1). 

Мережева модель кореляційних зв’язків між 
показниками виробництва, реалізації та спо-
живання овочів представлена на рис. 2. вона 
вказує на дуже значний прямий зв’язок між 
індексом середньомісячного реального доходу 
на одну особу й такими показниками як: індекс 
обсягів продажу овочів сільськогосподарськими 
підприємствами (0,942), індекс споживчих цін 
(0,912), індекс роздрібного товарообороту сві-
жих овочів (0,961). дещо менша, але теж зна-
чна кореляція цього ж показника з індексом цін 
реалізації продукції рослинництва сільськогос-
подарськими підприємствами (0,865).

обсяг виробництва овочів прямо впливає 
на середні ціни реалізації овочів сільсько-
господарськими підприємствами (кореляція 

0,912), обсяг роздрібного продажу свіжих 
овочів (0,975), обсяг реалізації овочів сіль-
ськогосподарськими підприємствами (0,988). 
так само сильною позитивною кореляцією 
характеризуються зв’язки між середньомісяч-
ним наявним доходом на одну особу і обсягом 
роздрібного продажу свіжих овочів (0,955), 
цінами реалізації овочів сільськогосподар-
ськими підприємствами і обсягами реалізації 
овочів цими підприємствами (0,937). 

середні ціни реалізації овочів сільськогос-
подарськими підприємствами прямо корелю-
ють зі споживанням овочів (0,928). наймен-
ший зв’язок спостерігається між індексом цін 
реалізації продукції сільського господарства 
сільськогосподарськими підприємствами й 
індексом фізичного обсягу роздрібного това-
рообороту свіжих овочів (0,721).
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Рис. 2. мережева модель кореляційних зв’язків між показниками доходів 
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Ціни на овочі безпосередньо залежать від 
каналів збуту: їх довжини та кількості агентів. 
в україні переважний обсяг овочевої продук-
ції виробляється не сільськогосподарськими 
підприємствами, а окремими домогоспо-
дарствами. частка господарств населення у 
виробництві продукції овочівництва колива-
лася протягом 2010-2015 рр. від найменшої у 
2011 році (83,3%) до найбільшої у 2013 році 
(88,3%). у 2014-2015 роках вона становила 
86,1% [13, с. 127]. 

і сільськогосподарські підприємства, і 
домогосподарства – виробники сільгосппро-
дукції – потребують ефективного управління 
збутом (продажом), який є складовою части-
ною маркетингу. Це означає вибір цільових 
сегментів ринків збуту, відповідних їм каналів 
і методів збуту. основні цілі управління збутом 
виробника овочевої продукції: забезпечити 

її доставку в необхідному обсязі в потрібне 
місце у визначений термін. 

домогосподарства, загалом так само як 
і сільгосппідприємства, збувають свою про-
дукцію або безпосередньо споживачам – на 
ринках, ярмарках, у власній торговій точці 
(канал нульового рівня), або через посеред-
ників (багаторівневі канали збуту). Причому 
кількість посередників може коливатися від 
одного (маркет, овочевий магазин) до кількох: 
виробник – торговий агент – оптовий прода-
вець – роздрібний продавець – споживач. 

Ланцюг посередників може бути надто 
довгим, а це в результаті значно здорожчує 
продукцію. основні причини, які зумовлюють 
використання виробниками овочів посеред-
ників для продажу: відсутність відповідних 
знань у сфері розподілу і просування продук-
ції, посередники внаслідок специфіки своєї 

Рис. 3. канали товароруху овочевої продукції від виробника до споживача, 
авторська розробка

Рис. 4. структура збуту овочів сільськогосподарськими підприємствами, 
складено автором за даними [13, с. 131]
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діяльності мають можливість довести продук-
цію до цільових ринків, потреба додаткових 
фінансових ресурсів.

схема товароруху овочевої продукції пред-
ставлена на рис. 3. 

в україні покупцями овочів великих сіль-
ськогосподарських підприємств є в першу 
чергу переробні підприємства, торгівельні 
мережі, заклади харчування, бюджетні уста-
нови (рис. 4). Покупцями овочів у домогос-
подарств є кінцеві споживачі, торгові агенти, 
переробні підприємства, підприємства сфери 
торгівлі та харчування. 

у сфері збуту вітчизняним сільськогоспо-
дарським виробникам, зокрема овочевої про-
дукції, варто вдатися до зарубіжного досвіду. 
Як відомо, у розвинених європейських краї-
нах виробники об’єднуються у кооперативи 
(горизонтальна інтеграція). такі об’єднання 
розробляють політику спільного бізнесу, це 
дозволяє встановлювати й активно викорис-
товувати вигідні для виробника, й одночасно 
споживача, ціни, доводити продукцію до спо-
живача у найсвіжішому вигляді (вирішуються 
проблеми транспортування), а також буду-
вати сучасні овочесховища. 

Прогнозуючи споживчий овочевий кошик, 
фермери організовано сіють різноманітну 
продукцію, аби потім, на етапі збирання уро-
жаю, не виявилося, що якоїсь культури вирос-
тили більше потреби, а іншої – в недостатніх 
обсягах. така система успішно діє й прино-
сить високі результати: задоволення спожи-
вачам та матеріальну вигоду виробникам [9].

теоретично, чим більша кількість вироб-
ників об’єднана у кооператив, тим біль-
ший бюджет для маркетингової діяльності. 
З такими кооперативами охочіше співпрацю-
ють продуктові маркети, оптові овочеві ринки, 
переробні підприємства. кооперативи також 
можуть більш ефективно займатися просу-
вання своєї овочевої продукції, здійснювати 
маркетингові дослідження ринку і, відповідно 
до результатів, формувати спільну товарну, 
цінову, рекламну політику. 

Планування маркетингових програм в 
сучасних динамічних умовах є ключовим 
елементом успіху господарської діяльності. 
Прогноз ситуації на ринку, а не результати 
діяльності у попередньому сезоні, дозво-
лить забезпечити потреби потенційного клі-
єнта, адаптувати виробництво до потреб. 
не зростання обсягів виробництва продукції, 
а її виробництво відповідно до вимог ринку, 
дозволить виробнику захистити свої інтереси 
(продати товар за вигідною ціною, отримати 

прогнозований прибуток, забезпечити май-
бутню діяльність), й інтереси покупців – пере-
робних підприємств (їх можливості переро-
бити продукцію), підприємств, які займаються 
зберіганням продукції, оптових ринків і торгі-
вельних підприємств, та кінцевих споживачів. 
отже, науково обґрунтовані передбачення, а 
крім цього, інновації стають важливим етапом 
майбутнього розвитку сільгоспвиробників. 

великі сільськогосподарські підприєм-
ства можуть розвивати власну торгівельну 
мережу, це дозволить їм наблизитися до 
споживача. але витрати на створення такої 
мережі можуть мати тривалий термін окуп-
ності. Більш перспективною формою для 
збуту сільськогосподарської продукції є вер-
тикальна маркетингова інтеграція – форма-
лізоване об’єднання підприємства-виробника 
з підприємством оптової або роздрібної тор-
гівлі на основі партнерських відносин. Метою 
такої вертикальної інтеграції є спільна стра-
тегія розвитку учасників, що підвищить ефек-
тивність маркетингової системи.

Ще один важливий елемент комплексу 
маркетингу в сільському господарстві – кому-
нікаційна політика, яка передбачає не просто 
просування товару до кінцевого споживача, 
а налагодження взаємної співпраці з різними 
покупцями на постійній основі. Потенційний 
покупець має знати все про продукцію, а для 
цього необхідне налагодження маркетингових 
комунікацій. вважаємо, що сільгоспвиробники 
овочевої продукції мають використовувати усі 
засоби маркетингової комунікації, зокрема:

1) самостійні: реклама, стимулювання 
збуту, зв’язки з громадськістю (паблік рілей-
шенс), прямий маркетинг, персональні про-
дажі, директ-маркетинг; 

2) синтетичні: участь у ярмарках та вистав-
ках, інвент-маркетинг, мерчандайзинг, форму-
вання торгівельної марки тощо. синтетичні 
методи передбачають поєднання самостійних 
засобів.

Зауважимо, що сьогодні виробники овочевої 
продукції практично не використовують про-
фесійних, інтенсивних форм просування, тому 
застосування навіть відносно простих форм 
(реклама, безпосередній маркетинг) дало б 
позитивні результати. в україні спостерігається 
ефективна практика організації місцевих осін-
ніх ярмарків сільгосппродукції, де виробник не 
лише має змогу продати свій урожай за вста-
новленими ним самим цінами, а й презентувати 
себе і свій товар кінцевим споживачам.

у сучасних умовах вітчизняні виробники 
сільськогосподарської продукції можуть і 
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повинні активно використовувати можливості 
інтернету для просування своєї продукції. 
Головна конкурентна перевага інтернету над 
традиційними ЗМі – інтерактивність реклам-
ного контакту [19]. Є кілька шляхів викорис-
тання інтернету сільськогосподарськими 
підприємствами (підприємцями) з метою 
реклами власної продукції:

– створення власної інтернет-сторінки у 
всесвітній мережі;

– використання відомих неспеціалізова-
них сайтів оголошень (OLX, Prom.ua);

– використання спеціалізованих (сіль-
ськогосподарських) сайтів оголошень («Agro-
ukraine», «агро-перспектива», «агро-компас», 
«Agro-сайт», «1аgro.com.ua», «агросектор»);

– використання спеціалізованих порталів 
сільськогосподарських підприємств («Agrotorg» 
[16], «Agro-тендер» [15], «Agronovator» [14]).

отже, інтернет-маркетинг – перспективний 
для сільгоспвиробників напрямок маркетин-
гової комунікації, який дозволить ефективно 
вирішувати проблеми просування продукції 
на ринок. 

висновки з цього дослідження. отже, 
в україні відзначаємо відсутність традиції 

використання маркетингу у сільськогосподар-
ському виробництві. Професійний маркетинг 
є засобом зміцнення сільськогосподарського 
виробництва, отож є обов’язковим елементом 
управління в агросфері. При плануванні мар-
кетингової діяльності слід враховувати спе-
цифічні особливості сільськогосподарського 
виробництва (сезонність та просторово-клі-
матична орієнтація виробництва, низький 
потенціал зберігання сільськогосподарської 
продукції тощо). у вітчизняному сільському 
господарстві загалом і овочівництві зокрема 
в управлінні обов’язковим є застосування 
комплексу маркетингу, що включає товарну та 
цінову політику, політику реалізації та комуні-
кації. При цьому в овочівництві актуальними 
питаннями є розширення товарного асорти-
менту, об’єднання підприємців-виробників 
у сільгоспкооперативи з метою впливу на 
ринок і збільшення можливостей просування, 
встановлення адекватної ціни на продукцію, 
застосування інтернет-маркетингу тощо. Пер-
спективи подальших досліджень вбачаємо у 
виявленні можливостей і переваг маркетин-
гової вертикальної інтеграції виробника і про-
давця овочевої продукції.
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Грицаєнко м.і.
кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності

таврійського державного агротехнологічного університету

у статті розкрито основні підходи до тлумачення поняття «соціальний капітал», виокремлені його складо-
ві – соціальні мережі, норми та довіра. Запропонована авторська дефініція соціального капіталу. на підставі 
вивчення особливостей соціального капіталу регіону визначені напрями впливу діяльності вищих навчальних 
закладів на процес його формування.

ключові слова: соціальний капітал, соціальний капітал регіону, соціальні мережі, норми, довіра, вищий 
навчальний заклад, інтелектуальний капітал.

Грицаенко н.и. роЛь вуЗов в ФорМировании соЦиаЛьноГо каПитаЛа реГиона
в статье раскрыты основные подходы к толкованию понятия «социальный капитал», выделенные его со-

ставляющие – социальные сети, нормы и доверие. Предложена авторская дефиниция социального капита-
ла. на основании изучения особенностей социального капитала региона определены направления влияния 
деятельности высших учебных заведений на процесс его формирования.

ключевые слова: социальный капитал, социальный капитал региона, социальные сети, нормы, дове-
рие, высшее учебное заведение, интеллектуальный капитал.

Gritsaenko N.I. THE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE FORMATION OF SOCIAL CAPITAL IN THE REGION
The article deals with the main approaches to the interpretation of the concept of «social capital», the allocation 

of its components – social networks, norms and trust. The author's definition of social capital. On the basis of stud-
ying the characteristics of social capital in the region defined by the direction of the impact of the activities of higher 
education institutions in the process of its formation.

Keywords: social capital, social capital in the region, social networks, norms, trust, higher education, intel-
lectual capital.

постановка проблеми в загальному 
вигляді. в умовах інформатизації суспіль-
ства важливого значення набуває вища про-
фесійна освіта, головною ціллю якої є форму-
вання інтелектуального капіталу – сукупності 
наукових, професійних і загальних знань пра-
цівників, що здатні створювати додаткову вар-
тість та забезпечувати конкурентні переваги 
підприємствам, на яких вони працюють. 

Можливості для ефективного використання 
інтелектуального капіталу, а в окремих випад-
ках й компенсації відсутності його складових, 
надає соціальний капітал. його формуванню 
сприяє діяльність вищих навчальних закладів 
(внЗ) регіону.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вагомий внесок у розробку теоретико-
методологічних та практичних засад розви-
тку соціального капіталу внесли такі вчені: 
іноземні – р. Берт [1], П. Бурд’є [2], дж. коул-
мен [3; 4], р. Патнем [5], М. Пелдем [6], 
а. Портес [7], Ф. Фукуяма [8; 9]; вітчизняні – 
Л.Г. Богуш [10], н.в. коба [11], о.н. кожемя-

кіна [12], Г.Ф. Мазур [13], і.П. Макаренко [14], 
в.а. Мамчур [15], в.а. Пехов [15], а.о. При-
ятельчук [16], о.Г. рогожин [14], і. росколо-
тько [17], в.П. рябоконь [18], Б.в. саліхов 
[19], Ю.в. середа [20], т.в. Шаповалова 
[21], о.Г. Шпикуляк [15; 22] та інші. Пробле-
мам соціального капіталу регіону приділяли 
увагу у.с. алейнікова [23], Г.Ф. Мазур [13], 
в.а. Пехов [15], в.П. рябоконь [18], о.Г. Шпи-
куляк [15; 22] та інші. однак проведені дослі-
дження соціального капіталу не можна вва-
жати завершеними. тривають дискусії щодо 
визначення його сутності та складу. Залиша-
ються недопрацьованими питання структури 
та факторів розвитку соціального капіталу 
регіону. у сукупності це зумовило вибір теми, 
визначення мети і завдань цього наукового 
дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження ролі вищого навчального 
закладу (як організації, яка веде підготовку в 
системі вищої професійної освіти) у процесі 
формування соціального капіталу регіону. Ек
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виклад основного матеріалу дослі-
дження. вперше термін «соціальний капі-
тал» зустрічається на початку ХХ століття у 
праці дж. Ханифана [24]. виникнення та роз-
виток теорії соціального капіталу відбулося 
в результаті визнання у 60-і роки ХХ століття 
наукових праць т. Шульца [25] та Г. Беккера 
[26] з формування концепції людського капі-
талу. Це збагатило економічну теорію розу-
мінням економічної ролі освіти, взаємозв’язку 
інвестицій в людський капітал з підвищенням 
рівня продуктивності праці.

Змістовний аналіз феномена соціального 
капіталу було проведено П. Бурдьє, який 
визначив соціальний капітал як суму ресурсів 
і обґрунтував можливість реалізації соціаль-
ного капіталу через конвертацію його в інші 
форми капіталу [2]. у роботах дж. коулмена 
соціальний капітал – ресурс, який сприяє роз-
витку економіки та вдосконаленню суспільства 
в цілому [4]. інституційний підхід до тракту-
вання сутності соціального капіталу представ-
лений в роботах р. Патнема, який розглядає в 
якості джерел його формування мережі, норми 
та довіру [5], і д. норта, що досліджує соціаль-
ний капітал як елемент інституційного серед-
овища поведінки людини [27].

в сучасній літературі поширені три під-
ходи щодо визначення поняття «соціальний 
капітал»:

– як сукупності ресурсів суспільства (табл. 1);
– як сукупності соціальних зв’язків (табл. 2);
– як членства в певній соціальній мережі 

(табл. 3).
так, дж. коулмен (табл. 1) наголошує, що 

«соціальний капітал – це будь-який прояв 
неформальної соціальної організації, котра 
виступає як продуктивний ресурс для одного 
або більше акторів» [4, с. 35].

П. Бурд’є визначає соціальний капітал як 
«сукупність реальних і потенційних ресурсів, 
пов’язаних з володінням стійкою мережею 
більш чи менш інституціолізованих відносин 
взаємного знайомства та визнання – іншими 
словами, з членством у групі» [2, с. 66]. 
З тим, що соціальний капітал виступає сво-
єрідним інтегральним ресурсом суспільства, 
згідні Л.Г. Богуш [10, с. 18], о.н. кожемякіна 
[12, с. 121], о.Г. Шпикуляк і Г.Ф. Мазур [22, с. 64] 
та інші науковці. однак, на наш погляд, поді-
бні дефініції ототожнюють поняття «капітал» і 
«ресурси», а також не відображають суттєвої 
характеристики капіталу – здатності прино-
сити дохід.

р. Берт (табл. 2) розглядає соціальний капі-
тал як «приятельські контакти між колегами 
по службі та більш широкі контакти, через які 
використовується власний фінансовий і люд-
ський капітал» [1, с. 9], М. Пелдем визначає 
його як «клей», який забезпечує додаткову 

таблиця 1
трактування поняття «соціальний капітал» як сукупності ресурсів суспільства
автор визначення

л.Г. Богуш 
[10, с. 18]

соціальний капітал у широкому значенні – це сукупність ресурсів сус-
пільства…, що, відповідаючи визнаним у політекономії ознакам власне 
капіталу, на певному конкретному етапі розвитку соціуму … можуть бути 
потенційно використані або вже використовуються в суспільному виробни-
цтві.

п. Бурд’є 
[2, с. 66] 

сукупність реальних і потенційних ресурсів, пов’язаних з володінням 
стійкою мережею більш чи менш інституціолізованих відносин взаємного 
знайомства та визнання – іншими словами, з членством у групі

о.н. кожемя-
кіна [12, с. 121]

в цілому соціальний капітал розглядається як інтегративний ресурс коо-
перативних зусиль спільноти, що відображає якість соціальних зв’язків, 
які уможливлюють поєднання різних інтересів, взаємопроникнення та узго-
дження цінностей, сприяючи утворенню широких мереж результативних 
інтеракцій

Дж. коулмен 
[3, с. 124]

соціальний капітал «… є певним типом ресурсу, доступного учасникам 
соціально-економічної діяльності, що виникає у соціальних структурах та 
полегшує дії їх учасників»

Дж. коулмен 
[4, с. 35]

соціальний капітал – це будь-який прояв неформальної соціальної орга-
нізації, котра виступає як продуктивний ресурс для одного або більше 
акторів

о. Г. Шпикуляк, 
Г. Ф. мазур 
[22, с. 64]

в інституційному вимірі соціальний капітал слід розглядати як сукупність 
матеріальних і нематеріальних активів, що констатують формування 
механізму соціально-економічного забезпечення.

Джерело: складено автором на основі опрацьованих літературних джерелю
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кооперацію та утримує суспільство разом. 
Завдяки цьому «клею» люди працюють 
разом» [6, с. 629]. аналогічної думки дотри-
муються Г.Ф. Мазур [13, с. 68], і. росколо-
тько [17, с. 17], Б.в. саліхов [19, с. 53] та інші 
науковці. однак, такий погляд також не відо-
бражає здатність капіталу приносити дохід. 
в цьому сенсі більш справедливим є визна-
чення, яке надає н.в. коба: «соціальний 
капітал – це сукупність зв’язків і взаємовідно-
син між людьми, які здатні приносити дохід» 

[11, с. 209]. на отриманні доходу завдяки соці-
альним зв’язкам наполягають Ю.в. середа 
[20, с. 72], т.в. Шаповалова [21, с. 169].

П. Бурд’є (табл. 3) пов’язував сутність 
поняття соціального капіталу з «членством у 
групі» [2, с. 66], а. Портес – із «здатністю інди-
відів розпоряджатися обмеженими ресурсами 
на підставі свого членства в певній соціаль-
ній мережі» [7, с. 6]. Ф. Фукуяма при визна-
ченні соціального капіталу наголошував, що 
«це норми, неформальні норми або цінності, 

таблиця 2.
трактування поняття «соціальний капітал» як сукупності соціальних зв’язків
автор визначення

Р. Берт [1, с. 9] соціальний капітал – це приятельські контакти між колегами по службі та 
більш широкі контакти, через які використовується власний фінансовий і 
людський капітал

н.в. коба 
[11, с. 209]

соціальний капітал – це сукупність зв’язків і взаємовідносин між 
людьми, які здатні приносити дохід

Г.Ф. мазур 
[13, с. 68]

соціальний капітал – механізм соціальних взаємодій ідеологічного, зви-
чаєвого, організаційно-господарського характеру.

м. пелдем 
[6, с. 629]

соціальний капітал – це «клей», який забезпечує додаткову кооперацію та 
утримує суспільство разом. Завдяки цьому «клею» люди працюють разом

і. Росколотько 
[17, с. 17]

в самому загальному вигляді соціальний капітал − це інститути, відносини і 
норми, які формують якісно і кількісно соціальні взаємодії в суспільстві

в.п. Рябоконь, 
о.Г. Шпикуляк, 
в.а. пехов 
[18, с. 85]

соціальний капітал – це сукупність зв’язків, система економіко-соці-
альних відносин, інституцій, колективів, об’єднань, структур використання 
господарського, трудового та кадрового потенціалу, інтелектуального капі-
талу, сформованих і належних людині; це консолідуючий фактор економіко-
соціальних ролей особистості селянина у соціумі й господарській діяльності 
як сукупності традицій, функцій, інституціональних складових

Б.в. саліхов 
[19, с. 53]

Під соціальним капіталом підприємства слід розуміти актуалізовані, ціле-
спрямовано використовувані (у цьому сенсі – інституціолізовані) внутрішні 
та зовнішні соціальні зв’язки, які забезпечують цьому підприємству спри-
ятливий внутрішній соціальний «клімат», певну репутацію в суспільстві, а 
також серед реальних і потенційних клієнтів

Ю.в. середа 
[20, с. 72]

соціальний капітал у широкому значенні розуміють як ресурс соціальних 
зв’язків, у який можна інвестувати та який можна трансформувати у інші 
блага.

т.в. Шапо-
валова 
[21, с. 169]

«соціальний капітал», під яким розуміємо систему соціальних зв’язків, 
контактів, взаємовідносин між економічними агентами, індивідуумами, яка 
базується на нормах неофіційних або соціальних (довіра, партнерство, 
визнані моральні цінності) та офіційних або правових (законодавчі та під-
законні нормативно-правові акти, контракти тощо), які використовуються 
ними для отримання конкурентних переваг (доступ до ресурсів, зменшення 
трансакційних витрат, обмін інформацією тощо). соціальний капітал з точки 
зору економіки розглядається автором як нематеріальний фактор, який 
сприяє отриманню агентами економічної вигоди і прибутку та впливає пев-
ною мірою на економічне зростання.

о.Г. Шпикуляк, 
в.а. мамчур, 
в.а. пехов 
[15, с. 91]

соціальний капітал – це сукупність зв’язків, система економіко-соціаль-
них відносин, інституцій, колективів, об’єднань, структур, використання гос-
подарського, трудового та кадрового потенціалу, інтелектуального капіталу, 
сформованих і належних людині; консолідуючий фактор економіко-соці-
альних ролей особистості-селянина у соціумі і господарській діяльності, як 
сукупності традицій, функцій, інституціональних складових; поняття норм, 
цінностей, відносин та зв’язків між людьми (як в організаціях, так і в сус-
пільстві)

Джерело: складено автором на основі опрацьованих літературних джерел.
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які роблять можливими колективні дії у гру-
пах людей» [9]. членство в певній соціальній 
мережі при трактуванні сутності поняття «соці-
альний капітал» виділяють а.о. Приятель-
чук [16, с. 51], о.Г. рогожин й і.П. Макаренко 
[14, с. 89]. однак, як і в попередніх узагаль-
неннях (табл. 1, 2), такі дефініції мають дещо 
однобокий характер. вважаємо, що серед 
прихильників трактування соціального капі-
талу як членства в певній соціальній мережі 
більш змістовне визначення надає р. Патнем, 
визначаючі його як «характеристику соціаль-
ного життя – мережі, норми та довіру, – які 
спонукають учасників до ефективнішої спіль-
ної дії з досягнення спільних цілей» [5, с. 66].

таким чином, на основі опрацювання 
літературних джерел нами сформульовано 
власне визначення соціального капіталу як 
сукупності здатних приносити дохід зв’язків 
та соціально-економічних відносин, які вини-
кають у певній соціальній мережі на основі 
існуючих норм та довіри.

При визначенні ролі внЗ у формуванні соці-
ального капіталу регіону важливо усвідомити, 
що регіон є не тільки територією, але й зосе-
редженням економічних, соціальних, культур-
них та політичних інтересів його населення. 
саме прийняті у суспільстві способи взаємо-
відносин, які тісно пов’язані з морально-етич-
ними та культурними нормами та цінностями, 
безпосередньо впливають на соціально-полі-
тичне становище та визначають економічний 
розвиток регіону. Підтримуємо думку в.с. тка-

ченко про те, що «люди, об’єднані в спільноти 
територіально, залежать одне від одного. 
інколи вони мають спільну мету і відчувають 
потребу в об’єднанні, і саме соціальний капі-
тал є тим рушієм, що спонукає людей співпра-
цювати разом заради розв’язання їх проблем, 
поліпшення свого життя та життя всього сус-
пільства» [28, с. 218]. З ним солідарна алейні-
кова у.с., яка вважає, що «соціальний капітал 
регіону – це продуктивний ресурс, який отри-
мують суб’єкти громадської діяльності в про-
цесі здійснення актів комунікації та встанов-
лення взаємовигідних контактів, основаних на 
принципах чесності, солідарності, справедли-
вості та довіри. така діяльність здійснюється 
добровільно і в умовах, коли індивідуальне 
вирішення завдань неможливе» [23, с. 85].

схема впливу внЗ на формування соці-
ального капіталу регіону наведена на рис. 1. 
Головними його характеристиками є соціальні 
мережі, норми і довіра.

П. Бурд’є висував соціальні мережі як най-
більш значущі ознаки соціального капіталу, 
визначаючи останній як «сукупність реальних 
і потенційних ресурсів, пов’язаних з володін-
ням стійкою мережею більш чи менш інститу-
ціолізованих відносин взаємного знайомства 
та визнання – іншими словами, з членством 
у групі» [2, с. 66]. вважаємо, що соціальні 
мережі в системі вищої професійної освіти 
формуються в двох різних площинах:

– на рівні взаємодії внЗ із партнерами 
(роботодавцями, партнерами в науковій, під-

таблиця 3.
трактування поняття «соціальний капітал» як членства в певній соціальній мережі 

автор визначення

п. Бурд’є 
[2, с. 66] 

сукупність реальних і потенційних ресурсів, пов’язаних з володінням стійкою 
мережею більш чи менш інституціолізованих відносин взаємного знайомства 
та визнання – іншими словами, з членством у групі

Р. патнем 
[5, с. 66]

соціальний капітал – це «характеристики соціального життя – мережі, 
норми та довіра, – які спонукають учасників до ефективнішої спільної дії з 
досягнення спільних цілей»

а. портес 
[7, с. 6]

соціальний капітал – це «здатність індивідів розпоряджатися обмеженими 
ресурсами на підставі свого членства в певній соціальній мережі або в 
більш широкій соціальній структурі…»

а.о. при-
ятельчук 
[16, с. 51]

соціальний капітал – це, насамперед, здатність індивідів розпоряджатися 
обмеженими ресурсами на основі свого членства в соціальній структурі

о.Г. Рого-
жин, і.п. 
макаренко 
[14, с. 89]

соціальний капітал є результатом функціонування соціальних мереж 
міжособистісних взаємодій на основі історично обумовлених культурних цін-
ностей і норм. їх особливості визначають інституційну структуру суспільства, 
що, у свою чергу, впливає на характеристики соціального капіталу в контек-
сті його сприятливості для економічного розвитку.

Ф. Фукуяма 
[9]

соціальний капітал – це норми, неформальні норми або цінності, які роблять 
можливими колективні дії у групах людей

Джерело: складено автором на основі опрацьованих літературних джерел.
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приємницькій, інформаційно-технологічній 
сферах діяльності);

– співпраця внЗ з іншими закладами в 
освітньому середовищі (об’єднання освітніх 
установ різних рівнів середньої та вищої про-
фесійної освіти, застосування інформаційних 
і комунікаційних технологій).

одним з напрямків взаємодії внЗ із 
партнерами є створення Центрів працев-

лаштування випускників. наприклад, в 
таврійському державному агротехнологіч-
ному університеті (тдату) створено відпо-
відний центр, головними цілями діяльності 
якого є:

– організація виробничих практик студентів 
на підприємствах і в організаціях;

– сприяння в працевлаштуванні студентів і 
випускників;

Рис. 1. Роль внЗ у формуванні соціального капіталу регіону
Джерело: складено автором на основі власних досліджень.
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– зниження напруженості на регіональному 
ринку праці.

Підприємствами-партнерами тдату є під-
приємства і організації агропромислового 
комплексу різних розмірів, форм власності 
та організаційно-правових форм господарю-
вання, а також деякі засоби масової інформа-
ції та громадські організації.

інший напрямок взаємодії внЗ із парт-
нерами – науково-технічне співробітництво 
з підприємствами і організаціями регіону. 
в галузі сільськогосподарського виробництва 
(особливо його механізації) тдату є одним із 
провідних наукових центрів Північно-степо-
вого зонального науково-інноваційного цен-
тру україни, який виконує фундаментальні та 
прикладні дослідження самостійно, а також 
плідно співпрацює і координує свою роботу 
з іншими освітніми і науково-дослідними 
закладами. інститут післядипломної освіти та 
дорадництва тдату співпрацює з асоціацією 
сільськогосподарських товаровиробників та 
переробників Запорізької області та регіо-
нальними відділеннями всеукраїнської асоці-
ації сільських та селищних рад. 

напрямок взаємодії внЗ з іншими закла-
дами в освітньому середовищі можна проілю-
струвати створенням регіонального універ-
ситетського центру «таврія» на базі тдату 
та шести аграрних коледжів. його основними 
завданнями є розробка та реалізація спільної 
стратегій розвитку, підвищення результатив-
ності професійної підготовки фахівців в умо-
вах конкретного регіону, підтримка високих 
стандартів вищої освіти, а також перебудова 
професійної освіти на підготовку висококва-
ліфікованих і компетентних кадрів, які адек-
ватно реагують на зміни ринку праці.

інформаційно-комунікаційні технології ста-
ють сьогодні невід’ємною частиною системи 
освіти, що має забезпечити вільний і опера-
тивний доступ до якісних освітніх ресурсів. 
створення електронного мережевого освіт-
нього середовища дозволяє здійснювати дис-
танційне навчання, широко застосувати елек-
тронні освітні ресурси у навчальному процесі. 
все це не тільки доповнює аудиторну роботу, 
але створює нові можливості для індивіду-
ального підходу в навчанні, для формування 
і закріплення знань, необхідних випускнику з 
вищою професійною освітою.

наступною ознакою соціального капіталу 
є норми, які характеризують способи поста-
новки і ведення будь-якої справи за допомо-
гою системи зв’язків, дій і відносин. Ф. Фукуяма 
наголошував на тому, що «соціальний капі-

тал – це норми, неформальні норми або цін-
ності, які роблять можливими колективні дії у 
групах людей» [9]. доцільність, усвідомлений 
вибір управлінських рішень, формування на 
основі заданих соціальних структур – в сучас-
них умовах доповнюються інноваційністю в 
освітній та науковій діяльності, управлінні, а 
також створенням інформаційного поля внЗ.

розкриваючи сутність соціального капіталу, 
Ф. Фукуяма акцентував увагу на те, що «це 
певний потенціал суспільства чи його частини, 
який виникає як результат наявності довіри 
між його членами» [8, с. 27]. довіра, як ще 
одна змістовна характеристика соціального 
капіталу, представляється як ставлення насе-
лення регіону до результатів діяльності внЗ, 
до виконання ним своїх соціальних функцій. 
вона виражається через суспільне визнання 
підготовлених фахівців – бакалаврів, спеціа-
лістів, магістрів, кандидатів наук. критерієм 
довіри стає конкурентоспроможність вищої 
професійної освіти в цілому, а також вищого 
навчального закладу та його випускників.

розглянемо безпосередньо вплив внЗ на 
формування соціального капіталу регіону 
(рис. 1). до його основних функції належать:

– задоволення потреб населення регіону у 
вищій освіті як засобі вертикальної соціальної 
мобільності (переміщення індивіда на більш 
високу щабель соціальної ієрархії в групі);

– вдосконалення соціальної структури регі-
ону (набір студентів на всі форми навчання і 
поповнення викладацьких кадрів у відповід-
ності до змін у соціальній структурі регіону);

– сприяння накопиченню інтелектуаль-
ного потенціалу регіону (виховна робота, 
підготовка кваліфікованих фахівців, науково-
дослідницька діяльність);

– підвищення продуктивності праці в регі-
оні (перетворення результатів накопичення 
інтелектуального потенціалу регіону в показ-
ники продуктивності праці);

– конвертованість (суспільне визнання у 
регіоні досягнень внЗ за видами навчально-
виховної та наукової роботи).

висновки з цього дослідження. соціаль-
ний капітал – це сукупність здатних приносити 
дохід зв’язків та соціально-економічних відно-
син, які виникають у певній соціальній мережі 
на основі існуючих норм та довіри. 

соціальні мережі в системі «вища профе-
сійна освіта – регіон» формуються на рівнях 
взаємодії внЗ із партнерами, а також співп-
раці з іншими закладами в освітньому серед-
овищі. до норм, які завдяки внЗ впливають на 
розвиток соціального капіталу регіону, можна 
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віднести доцільність, усвідомлений вибір 
управлінських рішень, формування на основі 
заданих соціальних структур, а також інно-
ваційність в освітній та науковій діяльності, 
управлінні, а також створення інформаційного 
поля внЗ. в цьому контексті довіра представ-
ляється як ставлення населення регіону до 
результатів діяльності внЗ, до виконання ним 
своїх соціальних функцій.

вплив внЗ на формування соціального 
капіталу регіону виражається в задово-

ленні потреб його населення у вищій освіті, 
вдосконаленні соціальної структури, спри-
янні накопиченню інтелектуального потен-
ціалу, підвищенні продуктивності праці, а 
також суспільному визнанні у регіоні досяг-
нень внЗ.

Перспективами подальших досліджень є 
вивчення впливу на формування та розвиток 
соціального капіталу регіону діяльності інших 
установ та організацій, що входять в підсис-
теми інших соціальних інститутів.
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designated priority issues in the development of integration processes, taking into account the competitive advan-
tages of modern challenges and risks in the region.
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постановка проблеми в загальному 
вигляді. З часу проголошення незалежності 
нашої держави посилилась конкуренція між 
областями україни. регіональна влада потре-
бує розширення своїх повноважень, усунення 
їх дублювання та приділяє більшу увагу стра-
тегічному менеджменту для реалізації успіш-
ної та зваженої політики розвитку.

Якщо ми звернемо свою увагу до стратегіч-
ного аналізу, то побачимо, що він є основною 
частиною процедури формування стратегіч-
ного плану області. Це етап зваженої дослід-
ницької роботи, у якій аналізується соціально-
економічний потенціал, конкурентоздатність, 
інвестиційно-інноваційна політика, внутрішня 
та зовнішня середа. на сьогодні органи міс-
цевої влади звертають, більш доцільно, свою 
увагу на планувальну діяльність, оскільки 

зараз, як у нашій країні, так і за її межами 
дуже стрімко набирає обертів стратегічний 
підхід до планування на регіональному рівні.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. результати досліджень із питань страте-
гічного планування певною мірою розкрито в 
наукових працях як вітчизняних, так і зарубіж-
них учених, серед них і. ансофф [1], с. Біла 
[2], о. дикий [3], і. кондіус [4], М. корецький, 
а. дєгтяр, о. дацій [5], в. осипов [6], а. томп-
сон [7], с. чернов [8].

науковці наводили багато різноманітних 
визначень та стверджень щодо стратегічного 
планування, наприклад, а. томпсон уважає, 
що «стратегічне планування − це планова 
робота, яка включає розробку прогнозів, про-
грам та планів, в яких передбачаються цілі 
та стратегії поведінки об’єктів управління в Ек
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перспективі, які дозволяють цим об’єктам 
ефективно функціонувати та швидко присто-
совуватись до змін умов зовнішнього серед-
овища» [7, с. 125].

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. дослідженню страте-
гічного планування саме на регіональному 
рівні науковцями приділено не достатньо 
уваги. Пошук ефективних методів регіональ-
ного економічного розвитку визначає необхід-
ність використання стратегічного планування 
на всіх рівнях державного управління. 

Формулювання цілей статті. визначити 
соціально-економічний стан регіону за допо-
могою SWOT-аналізу, обґрунтувати та вия-
вити стратегічні операційні цілі розвитку Хар-
ківської області.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. сутність стратегічного планування 
соціально-економічним розвитком регіону 
можна визначити в досягненні державних 

цілей на довгострокову перспективу та більш 
повно розкривається це поняття за допомогою 
основних методів стратегічного менеджменту. 

найбільш комплексним та спеціальним 
методом дослідження, який застосовують у 
стратегічному менеджменті соціально-еко-
номічним розвитком регіону, є SWOT-аналіз. 
Цей метод дозволяє системно розглядати 
інформацію щодо умов існування території та 
представляти відповідну інформацію так, щоб 
вона була корисною для подальшого плану-
вання та прийняття рішень. його результати 
використовують на подальших етапах про-
цесу стратегічного планування, оскільки цей 
підхід дозволяє уникнути складання «переліку 
побажань» замість переліку дій, які необхідно 
виконати для досягнення сталих та довготри-
валих результатів.

Згідно з цим методом віднесення факторів 
до сильних (strengths) та слабких (weaknesses) 
боків, можливостей (opportunities) та загроз 

таблиця 1
SWOT-аналіз Харківської області, складений на основі матеріалів дослідження 

соціально-економічного стану області
Фак-
тоРИ сИльні БокИ слаБкі БокИ
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1. Лідер за рівнем якості життя серед регіо-
нів україни.
2. найбільша серед регіонів україни 
питома вага населення з вищою освітою та 
науковим ступенем, висока якість люд-
ського капіталу.
3. друге місце після м. києва за розви-
тком галузі IT, перше – за рівнем розвитку 
IT-аутсорсингу.
4. сприятливі природні умови для розвитку 
сільського господарства.
5. найбільші в континентальній Європі роз-
відані поклади природного газу та бурого 
вугілля, потенційно найбільші поклади 
сланцевого газу.
6. високий рівень урбанізації при високому 
рівні компактності території.
7. розвинена транспортна інфраструктура, 
найбільша в україні довжина автодоріг 
загального користування, входження м. 
Харкова до 100 міст світу, де діє три та 
більше ліній метрополітену.
8. сприятлива екологічна обстановка: 
серед обласних центрів україни нижчим 
значення комплексного індексу забруд-
нення атмосфери характеризується лише 
м. чернігів.
9. розвинена переробна промисловість- 
машинобудування, фармація; підпри-
ємства енергомашинобудування- світові 
гравці ринку; позиції основного національ-
ного розробника, виробника та експортера 
бронотехніки.

1. Моноцентрична просторова орга-
нізація міста та області, істотне змі-
щення м. Харкова від географічного 
регіону.
2. недостатній рівень самоорганізації 
населення для вирішення питань утри-
мання та розвитку територій, відсут-
ність відповідних традицій порівняно із 
західними регіонами держави.
3. високий рівень зносу основних фон-
дів.
4. Зношеність доріг обласного і район-
ного значень через недофінансування. 
5. ступінь інституціоналізації еконо-
міки. 
6. недостатня розвиненість студент-
ської інфраструктури в обласному цен-
трі, гострий дефіцит якісних об’єктів 
соціокультурної, спортивної та ділової 
інфраструктури в районах області.
7. критична (80%) залежність обся-
гів енергогенерації від постачання 
кам’яного вугілля.
8. наявність територіальних диспро-
порцій: сформована депресивність 
периферійних районів.
9. розрив між обласним центром і 
іншими адміністративно-територіаль-
ними одиницями в розвиткові власної 
дохідної бази бюджетів.
10. високе соціальне навантаження на 
бюджети всіх рівнів та їх нездатність 
виконувати функції розвитку громад.
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моЖлИвості ЗаГРоЗИ
1. Метрополізація регіону; надбання якос-
тей одного з опорних центрів у загальноєв-
ропейській поліцентричній системі метро-
політенівських регіонів.
2. Перетворення вищої освіти і науки на 
повноцінний сектор економіки регіону.
3. Закріплення в ніші основної національ-
ної «кузні кадрів» та основного національ-
ного експортера освітніх послуг. 
4. Забезпечення енергобезпеки, енерго-
залежності та конкурентоспроможності 
регіону за рахунок розвитку відновлюваної 
та альтернативної енергетики. 
5. нарощування інвестиційної функції 
бюджетів за рахунок неподаткових над-
ходжень та укріплення фінансової бази 
місцевого самоврядування в результаті 
децентралізації влади в україні.
6. Географічна диверсифікація експорту 
продукції з високою доданою вартістю та 
входження в нові технологічні ланцюги, 
використання можливостей освоєння 
ринку Єс та ринків третіх країн спільно 
з європейськими партнерами, виходи на 
ринки сШа, китаю, країн африки та Близь-
кого сходу.
7. Формування східноєвропейського цен-
тру конкурентоздатної індустрії на основі 
модернізації і впровадження нових тех-
нологій у традиційні галузі промисловості 
(реіндустріалізації).

1. стрімкий приток мігрантів із зони 
проведення ато, що створюють 
додаткове навантаження на бюджет, 
інфраструктуру, ринок праці та житла, 
правоохоронну систему та потребують 
масштабних програм реінтеграції.
2. втрата конкурентоспроможності 
секторів виробництва регіону через 
нездатність модернізувати виробни-
цтво, вчасно перейти на стандарти Єс.
3. наростання бідності серед верств 
населення з низьким рівнем кваліфіка-
ції та підприємницької активності через 
втрату конкурентоспроможності тра-
диційними секторами економки, поси-
лення безробіття серед молоді.
4. відтік кращих кадрів ієрархічно з 
села до м. Харкова, а з м. Харкова до 
м. києва або за кордон.
5. наростання ризику техногенних ава-
рій через зношеність фондів систем 
життєзабезпечення регіону.
6. різке збільшення ризиків роботи 
на традиційних ринках рФ, наявність 
ризиків входження до нових ринків, 
де ще не склалися усталені зв’язки та 
традиції партнерства.

Джерело: стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 р. [9].

Продовження таблиці 1

(threats) відбувається через їх поділ на 
декілька груп: на фактори, що формуються на 
території і на які можна якось вплинути (вну-
трішнє середовище), та на фактори, що вини-
кають внаслідок фактичних чи потенційних 
дій інших сторін і на які практично неможливо 
впливати (зовнішнє оточення). 

на базі сформованої матриці SWOT фор-
муються цілі розвитку території, досягнення 
яких дозволить нейтралізувати загрози, ско-
ристатися можливостями, використати власні 
сильні сторони та усунути деякі слабкості.

на нашу думку, головне завдання стра-
тегічного аналізу це знайти ті сильні боки, 
які забезпечують унікальність конкурентних 
переваг із урахуванням сприятливих можли-
востей зовнішнього середовища.

Прикладом вищенаведеного може бути 
оцінка соціально-економічного стану в Хар-
ківський області, яка виконана відповідно до 
принципів SWOT аналізу. 

вищенаведена SWOT матриця дозволяє 
дослідити залежність між сильними та слаб-
кими боками та «можливостями» і «загрозами». 

За допомогою цієї залежності та взаємозв’язку 
факторів визначають порівняльні переваги, 
виклики і ризики, які є основою для стратегіч-
ного вибору – формулювання стратегічних та 
операційних цілей розвитку області на довго-
строкову перспективу.

Потужними конкурентними перевагами 
Харківської області є: 

Лідерство за рівнем життя серед регіонів 
україни. Це охоплює дуже високий показник 
розвитку людського потенціалу та високу 
якість людського капіталу за параметрами 
освіченості населення, високу купівельну 
спроможність населення, сприятливу еко-
логічну обстановку, налагодженість ефек-
тивної системи надання соціальних послуг, 
лідерство обласного центру в забезпеченні 
доступності міського середовища для людей 
із особливими потребами. Як наслідок цього – 
область приваблива для притоку в неї людей 
працездатного віку і молоді з сусідніх облас-
тей україни.

стрімкий розвиток у Харківщині сервісного 
сектору економіки (IT-аутсорсингу та розро-
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бок, роздрібної торгівлі, освітніх послуг) забез-
печує досі єдиний в україні приклад сервісно-
орієнтованого типу регіональної економки. Це 
підтверджено поки що міцними позиціями хар-
ківських підприємств на внутрішньому і між-
народному рійках. для утримання і посилення 
цього статусу регіону потрібно використати 
можливості міжнародної кооперації і міжна-
родної спеціалізації, створивши нові вироб-
ничі партнерства, альянси, забезпечивши 
більш простий і дешевий доступ до зовнішніх 
ресурсів. Харківська область могла б відно-
вити свої позиції як центр галузевої приклад-
ної науки і як центр із розробки та освоєння 
нових видів промислової продукції, особливо 
в інформаційній індустрії та в традиційних 
галузях промисловості. вища освіта, медич-
ний в’їзний туризм, інжиніринг, конструювання 
та проектування, ділові послуги можуть стати 
затребуваною експортною продукцією.

спираючись на людські, інституційні, 
виробничі, транспортно-логістичні ресурси та 
на здатність їх нарощування навколо облас-
ного центру започатковані процеси метропо-
лізації регіону з посиленням чи надбанням 
якостей одного з опорних центрів у загально-
європейській поліцентричній системі метро-
політенських регіонів Європи. Це забезпечить 
нову якість життя і робочі місця для громади 
області, диверсифікації та росту економіки 
і підвищення інвестиційної привабливості 
за рахунок створення більш різноманітного 
ринку праці, більш ємного споживного ринку, 
концентрації пріоритетних проектів розвитку 
базової інфраструктури.

енергетичні потенціал у вигляді 40% 
загальнодержавної добичі природного газу з 
довгостроковим потенціалом суттєвого збіль-
шення, надлишкові потужності вугільної базо-
вої електрогенерації.

у результаті аналізу слабких боків і мож-
ливостей матриці викликами в Харківський 
області будуть:

3 огляду на виявлені стратегічні розриви 
між досягнутим рівнем розвитку людського 
потенціалу та вимогами постіндустріальної 
економіки, виникає нагальність локалізації 
на території регіону виробництва високотех-
нологічної продукції машинобудування для 
забезпечення потреб області та внутрішнього 
ринку україни та Європи.

необхідні нові механізми та сучасні під-
ходи в організації постійної, багатосторон-
ньої і різноманітної взаємодії органів влади 
з широким колом зовнішніх організацій для 
спільного вирішення проблем регіонального 

розвитку, з одного боку, розвитку і подальшого 
спрямування «імпульсів» відновлення і зрос-
тання в райони та області, з іншого. Пріори-
тети регіональної економічної політики щодо 
підвищення ефективності управління місце-
вим розвитком повинні бути спрямовані на 
задоволеність населення та інвесторі, зрос-
тання рангу регіону в міжнародних рейтингах, 
прозорість та ефективність виконання контр-
ольно-наглядових функцій органам виконав-
чої влади. 

наростання ризиків втрати конкурентоз-
датності секторів виробництва і посилення 
соціальної обтяженості місцевих бюджетів 
вимагають значних вкладень коштів. одним із 
ключових чинників, що визначають масштаби 
цих вкладень та їх ефект є здатність регіону 
залучати до процесу розвитку комерційні та 
некомерційні організації, органи місцевого 
самоврядування, міжнародні фінансові орга-
нізації, діаспору тощо. важлива як фінансова 
співучасть із їхнього боку, так і нефінансовий 
внесок у визначення пріоритетів витрачання 
коштів місцевих бюджетів, а також у підтримку 
та модернізацію попередньо створеної інф-
раструктури. тому нагальними викликами у 
сфері залучення недержавних суб’єктів є: 
перехід від відповідальності органів виконав-
чої влади за «виробництво» суспільних благ 
до відповідальності за організацію їх «забез-
печення»; перехід від моноцентричної до 
поліцентричної моделі розвитку регіону; під-
вищення прозорості та підзвітності органів 
влади населенню; підвищення стабільності 
та передбачуваності регіональної політики на 
основі впровадження якірних проектів і запро-
вадження електронного врядування на всіх 
рівнях управління.

у регіоні є необхідність упровадження 
якісно нової системи управління бюджетом 
і місцевими фінансами, заснованої на пере-
ході від освоєння бюджетних коштів до про-
ектного управління, орієнтованого на кон-
кретний результат для конкретної території, 
та переводі програм соціально-економічного 
розвитку регіону на проектний принцип фор-
мування.

в області необхідне впровадження збалан-
сованого розвитку продуктивних сил шляхом 
раціонального природокористування з без-
умовним пріоритетом застосування різносто-
ронніх механізмів та стимулюючих фінансових 
та тарифних інструментів енергозбереження 
насамперед у житловому господарстві, захо-
дів забезпечення ресурсо- та енергоефектив-
ності в жкГ та промисловості.
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Під час аналізу слабких боків та загроз 
ризики можуть бути такими:

стратегічний розрив, з одного боку, між 
реальними межами міста Харкова та Харків-
ської агломерацією і, з іншого боку, з наявною 
територіально планувальною структурою 
урбанізованих зон в області, а також недо-
статність інвестиційної складової всіх місце-
вих бюджетів підсилюють ризик подальшої 
поляризації області навколо обласного цен-
тру та посилення процесів деградації у пери-
ферійній частині області в довгостроковій 
перспективі.

на тлі зношеності стану основних фондів 
у жкГ наростають техногенні ризики, ризики 
відключень електроенергії; критична залеж-
ність області від імпортованих (завезених) 
енергоносіїв призводить до розбалансова-
ності енергосистеми; можливе зростання 
неплатежів населення за енергоносії за висо-
ких тарифів при низькій ресурсо та енергое-
фективності економіки.

Закріплення центру периферійної моделі 
просторового розвитку регіону, брак адрес-
них інвестицій у віддалені райони. Подальша 
депопуляція віддалених від обласного цен-
тру районів.

наростання ризику техногенних аварій 
через зношеність фондів систем життєзабез-
печення регіону посилюють енергоресурсо-
витратність жкГ та промисловості, знижують 
інвестиційну привабливість області в коротко-
терміновій перспективі, у середньо- і довго-
строковій перспективі обмежують область у 
становленні всіх секторів економіки.

висновки. отже, з огляду на вищевказане 
потрібно приділити увагу таким пріоритетам 
в умовах розвитку інтеграційних процесів з 
урахуванням конкурентних переваг, сучасних 
викликів і ризиків Харківської області:

– набуттю нових якостей метрополітенського 
регіону і лідерських функцій у забезпеченні кон-
курентоспроможності та економічного згурту-
вання україни в євроінтеграційному векторі;

– модернізації та підвищенню доступності 
основних інфраструктурних підсистем і жит-
тєвих благ;

– забезпеченню енергобезпеки, енергоне-
залежності україни.

на нашу думку, під час стратегічного пла-
нування соціально-економічного розвитку 
Харківської області необхідно брати до уваги 
особливості організації стратегічного управ-
ління соціально-економічним розвитком регі-
онів україни загалом.

Метод SWOT-аналізу дозволяє виявити 
соціально-економічний потенціал регіону, оці-
нити цілі стратегічного управління розвитком, 
виявити ефективність інвестиційно-іннова-
ційної політики та направлення шляхів підви-
щення конкурентоздатності області.

стратегічне планування в державному управ-
лінні вимагає цілеспрямованих та зосереджених 
зусиль для його ефективного здійснення, а його 
грамотне використання надає діям прозорості, 
зрозумілості та обґрунтованості рішень.

у подальших наших дослідженнях залиша-
ються відкритими питання щодо можливостей 
використання різноманітних методів та підхо-
дів у стратегічному плануванні.
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стимулювання інноваційного розвитку  
в контексті реалізації структурної політики

касьяненко в.о.
доктор економічних наук, проректор із науково-педагогiчної роботи 

та питань фiнансово-економiчної діяльності
сумського державного університету

стаття присвячена дослідженню проблем та перспектив розвитку інноваційної діяльності в україні та 
впливу на ці процеси державної структурної політики. обґрунтовано роль інновацій в економічному розви-
тку держави на мікро- та макрорівні, а також необхідність синхронізації загальносвітових тенденцій розвитку 
інновацій із процесами стимулювання інноваційного розвитку в національній економіці. наведено систему 
факторів впливу на формування, стан та використання інноваційного потенціалу національної економіки. до-
ведено, що пріоритетними об’єктами бюджетного фінансування повинні бути ті сектори економіки, які мають 
найвищий рівень структуроутворювальних характеристик.

ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, структура економіки, структурна політика, інноваційний 
потенціал.

касьяненко в.о. стиМуЛирование инноваЦионноГо раЗвитиЯ в контексте реаЛиЗаЦии 
структурной ПоЛитики

статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития инновационной деятельности в украине 
и влияния на эти процессы государственной структурной политики. обоснована роль инноваций в экономи-
ческом развитии государства на микро- и макроуровне, а также необходимость синхронизации общемировых 
тенденций развития инноваций с процессами стимулирования инновационного развития в национальной 
экономике. Приведена система факторов влияния на формирование, состояние и использование иннова-
ционного потенциала национальной экономики. доказано, что приоритетными объектами бюджетного фи-
нансирования должны быть те секторы экономики, которые имеют высокий уровень структурообразующих 
характеристик.

ключевые слова: инновации, инновационное развитие, структура экономики, структурная политика, ин-
новационный потенциал.

Kasyanenko V.O. STIMULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE 
IMPLEMENTATION OF STRUCTURAL POLICY

The article is devoted to problems and perspectives of innovation activity development in Ukraine and influence 
on these processes of state structural policy. The role of innovation in economic development of the state on the 
micro and macro levels and the need for synchronization with global trends of innovation processes the stimulating 
innovation development in the national economy are substantiated. Given the system factors influence the forma-
tion, condition and utilization of innovative potential of national economy. It is proved that the priority objects of public 
spending should be those sectors that have a high level of structural characteristics.

Keywords: innovations, innovative development, structure of the economy, structural policy, innovation potential.

постановка проблеми. у сучасних умо-
вах господарювання ефективність функціо-
нування національної економіки прямо зале-
жить від її здатності швидко адаптуватися до 
мінливих умов зовнішнього середовища. За 
таких умов особливої уваги набуває форму-
вання адекватного уявлення щодо співвідне-
сення поточних і перспективних можливостей 
національної економіки. При цьому головною 
ознакою сучасної світової економіки є перехід 
промислово розвинених країн на інноваційний 
тип економічного розвитку, у якому ринкова 
економіка базується на використанні інтелек-
туального, наукового, науково-технічного та 

інноваційного потенціалів, удале поєднання 
яких забезпечує підвищення рівня конкурен-
тоспроможності національної економіки.

саме тому актуальним є розроблення 
ефективної стратегії стимулювання іннова-
ційного розвитку економічних процесів, яка 
повинна мати високі адаптивні можливості 
щодо реалізації в умовах наявної структури 
економіки. сектори економіки мають різний 
рівень властивостей утворювати стійкі струк-
туроутворювальні ефекти, що пов’язано з 
кількістю взаємозв’язків, які існують у кожного 
окремого сектора щодо загальної сукупності 
елементів структури економіки. тому стиму-
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лювання розвитку інновацій повинно спрямо-
вуватися на сектори з найбільшими структу-
роутворювальними ефектами. тим не менше 
під час реалізації запланованої стратегії необ-
хідно враховувати ефекти самоорганізації, які 
виникають у національній економіці, та при-
зводять до дифузії капіталу між секторами, 
змінюючи її структуру. така стратегія може 
застосовуватися в межах реалізації різних 
напрямів економічної політики, але оскільки 
зміна інтенсивності інноваційного розвитку 
економіки здійснює найбільший вплив на 
зміни в її структурі, доцільним є її узгодження 
та адаптація саме зі структурною політикою.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. дослідженню методологічних основ здій-
снення інноваційної діяльності в україні та 
формуванню засад структурної політики при-
свячені наукові праці таких вітчизняних уче-
них: о. амоші, Ю. Бажала, с. Білої, М. Бутко, 
а. Гальчинського, о. Горняк, в. Гейця, с. Єро-
хіна, с. ілляшенко, о. комеліної, а. Мель-
ник, с. онишко, в. онищенка, П. Бубенка, 
Л. Федулової, Л. Шинкарук та багатьох інших. 
При цьому недостатньо обґрунтованим зали-
шається взаємозв’язок інноваційного розви-
тку та структурної політики, як інструменту 
його забезпечення.

метою статті є дослідження особливос-
тей стимулювання інноваційного розвитку 
в межах реалізації структурної політики та 
виявлення факторів, які здійснюють вплив на 
стан інноваційного потенціалу.

виклад основного матеріалу. Як відомо, 
рушійною силою, що забезпечує розвиток 
економіки та країни загалом, є конкуренція 
(як на мікро-, так і на макрорівні). Головною 
ознакою конкурентоспроможності країни є 
спроможність її суб’єктів господарювання 
оперативно відповідати на зміни в попиті та 
структурі виробництва, що забезпечується 
шляхом наявності позитивного інноваційно-
інвестиційного клімату в країні [1].

конкурентоспроможність країни визнача-
ється спроможністю підприємств здійснювати 
активну інноваційну діяльність, впливаючи 
на економічне зростання. виділення спектру 
проблем, які стримують інноваційний роз-
виток, передбачає ідентифікацію чинників, 
які гальмують структурне оновлення еконо-
мічної системи. Промисловість є елементом 
структури національної економіки, який має 
найбільший рівень структуроутворювальних 
характеристик, а значить здійснює визна-
чальний вплив на функціонування сукупності 
інших її елементів. тому необхідним є виді-

лення чинників, які гальмують розвиток цього 
сектору. так, ключовими проблемами сучас-
ного розвитку промисловості україни є:

1) домінування низькотехнологічних галу-
зей та виробництв із низькою наукоємністю;

2) обмеженість зовнішнього фінансування 
інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств через несприятливий інвестиційний клімат 
і збитковість вітчизняного виробництва, а також 
дефіцитність державного бюджету країни;

3) неврахування рівня інноваційної спрямо-
ваності галузей промисловості при міжсектор-
ному та міжгалузевому розподілі бюджетних 
коштів та переважання принципу дотування 
окремих секторів та галузей.

у світовому економічному просторі відбу-
вається складний за своєю природою перехід 
від індустріального технологічного устрою до 
постіндустріального, у якому домінуючу роль 
рушійних сил розвитку беруть на себе високі 
технології, інформатизація й економіка знань. 
вихід країни з кризового стану, підвищення її 
конкурентоспроможності на світовому ринку 
пов’язують із побудовою інноваційної моделі 
розвитку. водночас дефіцит фінансових 
ресурсів, низький рівень матеріально-тех-
нічного оснащення вітчизняних підприємств, 
обмеженість природних ресурсів, нестача 
висококваліфікованих фахівців вимагають 
пошуку нових ресурсів, які забезпечували б 
інноваційний розвиток суб’єктів господарю-
вання, регіонів та країни загалом. 

саме тому особливе місце в реалізації 
довгострокової стратегії розвитку економіки і 
проведенні структурно-технологічної модер-
нізації виробництва має посісти створення 
сприятливих макроекономічних умов для 
зростання інвестиційної активності суб’єктів 
та винайдення резервів кардинального збіль-
шення обсягів інвестиційних ресурсів. необ-
хідна реалізація комплексу заходів, які пови-
нні створити стійкі тенденції щодо покращення 
структури економіки, шляхом підвищення 
її інвестиційних можливостей. інвестиційну 
політику слід здійснювати в таких напрямах:

‒ створення умов для відтворення та 
модернізації виробництва за рахунок зрос-
тання обсягів власних коштів підприємств та 
їхнього використання на інвестиційні цілі;

‒ розширення обсягів державного інвесту-
вання пріоритетних сфер;

‒ створення грошово-кредитного меха-
нізму довгострокового інвестиційного креди-
тування;

‒ створення механізму міжгалузевого пере-
току капіталу із сировинних і низько техноло-
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гічних секторів у переробні високотехноло-
гічні, що належать до пріоритетних із погляду 
досягнення стратегічних цілей та здійснення 
місії країни [2, с. 495].

Посилення процесів глобалізації викли-
кають зростання вагомості розвитку інно-
ваційного ядра економіки. синхронізація 
рівня інтенсивності стимулювання іннова-
цій у національній економіці відповідно до 
загальносвітових тенденцій є пріоритетним 
напрямом економічної політики, оскільки таке 
узгодження підвищує адаптивні характерис-
тики економіки та покращує її структуру. на 
початку XXI ст. спостерігаються такі тенденції 
розвитку інноваційної сфери:

– зростання не тільки значення, але й від-
повідальності науки й освіти;

– зростання частки вкладень в освіту та 
розвиток особистості у структурі ввП;

– зміни у структурі бюджетних витрат на 
користь наук про людину й суспільство та 
наук про життя;

– підйом винахідницької активності, розши-
рення ринку продуктів інтелектуальної діяль-
ності;

– нарощування підприємницького потенці-
алу інноваційної активності;

– збільшення інвестицій в інноваційне від-
новлення основного капіталу.

вважають, що ці процеси будуть супро-
воджуватися істотними коливаннями макро-
економічних показників (темпів росту ввП, 
інвестицій, рівня безробіття) та істотними роз-
ходженнями між країнами й цивілізаціями як 
у темпах економічної динаміки, так і в дифе-
ренціації рівня економічного, технологічного 
та соціального розвитку [3].

стимулювання розвитку інновацій здій-
снює неопосередкований вплив на різні рівні 
структури економіки. так, на макрорівні інно-
вації покликані забезпечити: 

‒ покращання якості життя та добробуту 
суспільства;

‒ збільшення питомої ваги високотех-
нологічних, наукоємних галузей у структурі 
виробництва та експорту;

‒ зростання конкурентоспроможності країни;
‒ зміни позитивного характеру в макро-

економічних показниках країни;
‒ формування адекватної сучасної струк-

тури суспільного виробництва;
‒ культурне та духовне збагачення нації;
‒ зростання продуктивності праці та дода-

ної вартості;
‒ підвищення ступеня інтеграції країни у 

світовий науковий та економічний простір. 

на мікрорівні (на рівні конкретного суб’єкта 
господарювання) важливість упровадження 
інновацій полягає в:

‒ поліпшенні фінансово-економічних 
показників діяльності фірми;

‒ підвищенні якості продукції, яку випус-
кають, або послуг, які надають;

‒ удосконаленні системи управління;
‒ зростанні конкурентоспроможності про-

дукції (послуг), а також самого підприємства 
на ринку;

‒ освоєнні нових ринків збуту;
‒ постійному оновленні та збагаченні 

виробничого потенціалу підприємства та його 
продукції (послуг);

‒ зниженні ресурсомісткості виробничих 
процесів.

Збільшення рівня та якості інноваційного 
потенціалу економіки є передумовою ініціації 
структурних змін, які своєю чергою створю-
ють тенденції щодо зростання макроеконо-
мічних показників функціонування економіки. 
структурні зміни належать до визначальних 
чинників економічного зростання та безпосе-
редньо впливають на ефективність процесу 
відтворення. сучасні соціально-економічні та 
геополітичні реалії поставили перед україною 
вимогу оновлення структури виробництва, 
вдосконалення механізмів технологічного роз-
витку. структурні процеси охоплюють широке 
коло економічних пропорцій, основними серед 
яких є виробничі, галузеві (за видами економіч-
ної діяльності), технологічні та ін. вирішальну 
роль у забезпеченні позитивної динаміки еко-
номічних процесів відіграють пропорції про-
мислового виробництва за галузями та видами 
промислової діяльності [4, с. 58].

За даними державної служби статистики 
у 2015 р. інноваційною діяльністю в промис-
ловості займалися 824 підприємства, або 
17,3% обстежених промислових, що свідчить 
про недостатній рівень інноваційної актив-
ності. у розрізі видів економічної діяльності 
слід виокремити підприємства з виробництва 
основних фармацевтичних продуктів і фар-
мацевтичних препаратів (47,5%), автотран-
спортних засобів, причепів і напівпричепів 
(38,2%), комп’ютерів, електронної та оптичної 
продукції (37,5%), інших транспортних засо-
бів (36,1%), коксу та продуктів нафтопереро-
блення (28,6%), електричного устатковання 
(28,2%) [5].

отже, необхідним є визначення факторів, 
котрі впливають на покращення структурних 
характеристик економіки, шляхом стимулю-
вання її інноваційного розвитку. такі фактори є 
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системою, яка безпосередньо впливає на фор-
мування, стан та використання інноваційного 
потенціалу національної економіки. всі фак-
тори, які виникають поза межами інноваційного 
потенціалу національної економіки, належать 
до екзогенних факторів, а фактори, які форму-
ються всередині самої системи і впливають на 
неї зсередини, – ендогенні. до перших можна 
віднести загальноекономічні, соціально-еконо-
мічні, виробничі, законодавчі, політичні та інші 
фактори. друга група факторів обумовлена 
розвитком макросистеми та уособлює в собі 
стан ресурсного забезпечення, рівень науково-
технічного забезпечення, рівень фінансування 
досліджень та розробок, розвиток науки і тех-
нологій у країні та світі тощо.

При цьому інтереси зовнішнього середовища 
не завжди узгоджуються з внутрішніми інтере-
сами системи, що проявляється в протиріччях, 
боротьбі, негативних «сплесках», які виникають 
усередині системоутворювального механізму 
формування інноваційного потенціалу націо-
нальної економіки. у той самий час накладання 
ендогенних факторів на екзогенні підсилює 
вплив на зміну кількісних та якісних параметрів 

інноваційного потенціалу національної еконо-
міки, що актуалізує створення та підтримання 
необхідних для його ескалації умов.

результати дослідження факторів впливу 
на формування, стан та використання інно-
ваційного потенціалу національної економіки 
наведено на рис. 1.

комплексний аналіз факторів та умов, що 
відображають причинно-наслідкові зв’язки 
формування та використання інноваційного 
потенціалу національної економіки, служать 
методологічною та інформаційною базою оці-
нювання подальших наслідків їх впливу на його 
стан та розроблення випереджальних програм 
із нівелювання їх негативного впливу. такі про-
грами повинні забезпечити необхідний рівень 
інтенсивності розвитку національної економіки 
та покращення її структурних характеристик із 
метою підвищення ефективності взаємодії з 
глобальним економічним простором.

висновки. отже, у сучасному світі вирі-
шальним фактором забезпечення конкурен-
тоспроможності та покращення структурних 
характеристик економіки будь-якої країни є 
ефективність її інноваційної сфери. Прове-

Рис. 1. Фактори впливу на формування, стан та використання інноваційного 
потенціалу національної економіки [6].
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господарювання виробничого апарату)

Екзогенні фактори Ендогенні фактори

рівень науково-технічного забезпечення країни

стан ресурсного забезпечення інноваційного 
процесу

державна політика в науково-технологічній та 
інноваційній сферах

Фактори впливу на формування, стан та використання 
інноваційного потенціалу національної економіки

визначають середовище інноваційного 
розвитку економічної системи

обумовлені розвитком макросистеми у 
цілому

рівень фінансування досліджень та розробок

законодавчі (зокрема, патентно-ліцензійне 
законодавство)

рівень розвитку інноваційної інфраструктури

соціально-економічні (економічна 
ситуація, стан фінансово-кредитної

системи, інвестиційного ринку,
зовнішньоекономічні зв'язки, соціальна 

політика)

інші фактори

національні пріоритети науково-технічного 
розвитку

тенденції розвитку ринку інновацій

зовнішньоекономічні (міжнародне 
співробітництво)
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дені дослідження показали, що неспромож-
ність країни здійснити структурну перебудову 
економіки відповідно до нового технологіч-
ного укладу (чи зволікання з цим) не просто 
гальмує її розвиток, але й призводить до еко-
номічної деградації і відсуває її на периферію 
світових економічних процесів. виходячи з 
цього, перехід економіки україни на іннова-

ційну модель розвитку є незворотним та без-
альтернативним. в умовах подолання нега-
тивних наслідків циклічних криз різних рівнів, 
а також негативних екзогенних факторів полі-
тичного походження, з метою забезпечення 
формування тенденцій щодо стійкого еконо-
мічного розвитку вирішальним чинником наці-
ональної стратегії мають стати інновації.

Література:
1. антонюк Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. – к.: кнеу,  

2004. – 275 с. 
2. кіндзерський Ю. Промисловість україни: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: 

монографія / Ю. кіндзерський; нан україни, ду «ін-т екон. та прогнозув. нан україни». – к., 2013. – 536 с. 
3. соловйов в. національна стратегія інноваційного розвитку в глобалізованому світі: елементи концепції / 

в. соловйов // наука та інновації. – 2009. – т. 5. – № 3. – с. 16–22.
4. Федулова Л. Перспективи інноваційного розвитку промисловості україни / Л. Федулова // економіка і 

прогнозування. – 2006. – № 2. – с. 58–76.
5. державна служба статистики україни. – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. касьяненко в. інноваційний потенціал економіки україни: теорія та практика формування, оцінювання і 

використання: монографія / в. касьяненко. – суми: сумський державний університет, 2013. – 602 с. 



147

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 631.151

вектори реформування сільськогосподарської галузі 
україни з позицій сталого сільського розвитку

коблянська і.і.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки

сумського національного аграрного університету

кутах к.м.
асистент кафедри економіки

сумського національного аграрного університету
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сільського розвитку підкреслюється необхідність переходу від індустріального сільськогосподарського вироб-
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на основе выявленных несоответствий современного состояния сельского хозяйства украины целям 
устойчивого сельского развития подчеркивается необходимость перехода от индустриального сельскохозяй-
ственного производства к модели локальных рынков продовольствия. Предложены направления совершен-
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VIEWPOINT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

On the basis of the educed inconsistencies of the current state of agriculture of Ukraine and objectives of sus-
tainable rural development, there is highlighted the need to move from an industrial agricultural to the model of 
local food markets. There are proposed the main directions of improving the state agricultural policy to promote the 
regionalization and the diversification of agricultural production.

Keywords: agriculture, sustainable rural development, regional agrifood chains, diversification of agricultural 
production, state agricultural policy. 

постановка проблеми. сільське госпо-
дарство є однією з основних галузей наці-
ональної економіки, створюючи умови для 
її розвитку через забезпечення населення 
продовольством (що є необхідним із погляду 
відновлення робочої сили), вивільнення 
ресурсів та капіталу, формування попиту 
на продукцію та послуги інших галузей, а 
також притоку капіталу від експортних поста-
вок та ін. водночас сільське господарство 
постає і як невід’ємна складова сільського 
буття: як джерело ресурсів, сфера реалізації 
трудового потенціалу, визначальний чинник 
змістового наповнення векторів соціальних 
трансформацій тощо. така багатоаспектність 
значення та функцій сільського господарства 
визначає й відповідні цілеві орієнтири його 
подальшого розвитку: економічна ефектив-

ність, соціальна орієнтованість, екологічна 
збалансованість, інтеграція цілей розвитку 
галузі з цілями сільського розвитку. 

 З часу проголошення незалежності укра-
їни, проблематика розвитку сільського гос-
подарства та сільських територій повсяк-
час перебуває в центрі уваги наукових та 
урядових кіл. За майже чверть століття, що 
минула, прийнято цілу низку програмних 
документів, зокрема [1] спрямованих на від-
родження українського села та підвищення 
ефективності функціонування вітчизняного 
агропромислового комплексу (далі – аПк). 
Проте на практиці ці заходи не забезпечили 
отримання бажаного кінцевого результату. 
так, окремі позитивні тенденції розвитку аПк 
нівелюються погіршенням соціально-демо-
графічної ситуації на селі, посиленням моно- Ек
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полізації аграрного ринку, тінізацією окремих 
видів діяльності, поширенням непрозорих 
схем щодо державної підтримки агровироб-
ників тощо. Як наслідок, сільське господар-
ство залишається одним із найбільш про-
блемних секторів вітчизняної економіки, а 
інволюційні процеси на сільських територіях 
набули значних масштабів. із цих позицій, 
наукові дослідження, спрямовані на встанов-
лення глибинних причин низької ефектив-
ності втілюваних в україні реформаторських 
рішень у сфері сільського господарства та 
сільського розвитку, а також векторів удо-
сконалення державної політики в цій сфері є 
актуальними та важливими.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вагомий внесок у становлення і розвиток кон-
цептуальних та методологічних засад сталого 
сільського розвитку, вироблення принципових 
засад державної політики, адекватної цілям 
розвитку села, а також механізмів її реалі-
зації зробили такі зарубіжні вчені: Я. вандер 
Пльог, к. кникель та Х. рентінг. т. Марсден та 
р. сонніно, дж. Бенкс, а. трегер, Ф. арфіні, 
дж. Беретті, а. Морескотті. Ці питання, дослі-
джені в контексті соціально-економічних умов 
функціонування та розвитку українського села, 
знайшли своє відображення у працях вітчиз-
няних науковців, серед яких: в. Борщевський, 
Ю. Лупенко та в. Месель-веселяк, Є. Мішенін, 
р. косодій та в. Бутенко, о. Павлов, П. саблук 
та Л. курило, о. славкова та інші.

вченими достатньо ґрунтовно опрацьовані 
питання щодо значення, ролі, а також органі-
заційних засад реалізації сільськогосподар-
ського виробництва з позицій забезпечення 
сталого, екологічно збалансованого розвитку 
сільських поселень та територій [2; 10-13]. 
Підкреслено необхідність забезпечення 
диверсифікованого сільського господарства 
[10; 2], що розглядається як основа для фор-
мування багатоукладної сільської економіки, 
вказується на необхідність розвитку підпри-
ємництва та вдосконалення організаційних 
форм реалізації виробничих процесів та від-
носин [11; 2; 3; 12] як рушіїв сталого сільського 
розвитку. водночас недостатньо уваги приді-
лено дослідженню взаємоузгодженості цілей 
розвитку села та сучасного стану розвитку 
агровиробництва в україні. Потребують більш 
глибокого вивчення питання щодо того як має 
бути побудоване, функціонувати та розви-
ватися сільськогосподарське виробництво в 
україні, щоб забезпечити вирішення завдань 
із досягнення стратегічних цілей сталого сіль-
ського розвитку. 

метою статті є визначення пріоритетних 
напрямів реформування сільського госпо-
дарства в україні, а також відповідних орієн-
тирів подальшого розвитку державної полі-
тики в галузі задля забезпечення сталого 
сільського розвитку.

основні результати дослідження. сіль-
ськогосподарське виробництво є важливою 
складовою сільської економіки, що обумов-
лено як історично [2, с. 12], так і функціо-
нально – зростання виробництва продукції та 
безпеки продовольства визнано FAO одними 
з головних цілей програми сталого розвитку 
сільського господарства та сільського розви-
тку [3, с. 62]. в економіці україни сільськогос-
подарське виробництво є основним користу-
вачем земельних ресурсів: станом на початок 
2016 р. площі сільськогосподарських угідь 
становили 41507,9 тис. га, тобто 68,8% тери-
торії країни. При цьому 54% території країни 
становить рілля [4]. така ситуація у сфері 
сільськогосподарського землекористування 
недостатньо відповідає цілям сталого сіль-
ського розвитку, оскільки суперечить принци-
пам раціонального природокористування та 
охорони навколишнього природного серед-
овища, а також перешкоджає розвитку нових 
видів економічної діяльності в сільській місце-
вості поза аграрним виробництвом. 

втім лише обсяги залучених ресурсів не 
надають вичерпної інформації щодо стану 
галузі та перспектив її розвитку. важливим є 
спосіб їхнього використання, ступінь реалізації 
в різних виробничих процесах із виробництва 
продукції та послуг. Зрештою зміст та органі-
зація сільськогосподарського виробництва 
визначають економічний та соціокультурний 
рівень розвитку сільської місцевості, а також 
стан навколишнього природного середовища.

аналіз статистичних даних свідчить про 
формування індустріальної моделі сіль-
ського господарства в україні. так, за період 
із 2000 р. по 2015 р. у структурі загальних 
посівних площ країни посіви кукурудзи зросли 
у 3 рази (до 15,3% загальної посівної площі), 
соняшнику – у 1,7 рази (до 19,0%), ріпаку – у 
3,2 рази (до 2,5%), сої – у 33,2 рази (до 8%). 
При цьому площі чистих парів за аналізо-
ваний період скоротились у 5,2 рази і дося-
гли у структурі посівних площ 2015 р. лише 
2,3%, а посіви багаторічних трав зменшились 
у 2,9 рази – до 3,8% [5]. вищенаведене свід-
чить про формування екстенсивного, приро-
дохижацького способу використання земель-
них ресурсів в угоду експортоорієнтованому 
великотоварному виробництву зернових і 
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технічних культур. індустріалізація сільського 
господарства також має й важливі соціально-
економічні наслідки для розвитку села, які, 
зокрема полягають у такому: 

– скорочення зайнятості сільського насе-
лення в сільськогосподарському виробництві 
через розвиток машинооснащених виробни-
чих процесів; 

– сировинно зорієнтоване великотоварне 
виробництво зернових і технічних культур 
не сприяє диверсифікації економічної діяль-
ності, оскільки не формує в сільській місце-
вості попит на інші функціонально пов’язані 
види діяльності (логістичне забезпечення 
та сервісне обслуговування, перероблення, 
маркетинг і прямі продажі, послуги кінцевим 
споживачам та ін.);

– створена як результат використання при-
родної компоненти ресурсного капіталу сіль-
ських територій вартість недостатньо ком-
пенсується фінансовими надходженнями до 
локальних бюджетів через адміністративно 
встановлений низький (порівняно зі світовою 
практикою) розмір грошової оцінки земельних 
ресурсів й обумовлені цим занизькі величини 
податкових надходжень, а також особливості 
справляння та міжбюджетного розподілу 
податків і зборів;

– акумульовані фінансові ресурси круп-
них бізнес-структур забезпечують їм лідер-
ство на ринку оренди земель [2, с. 157], тим 
самим перешкоджаючи розвитку середнього 
та малого бізнесу; 

– індустріалізація сільського господар-
ства не лише не гарантує продовольчу без-
пеку держави, а й створює додаткові ризики 
з її забезпечення [6]. тут підкреслимо, що у 
2015 р. фактичний обсяг споживання укра-
їнцями м’яса та м’ясопродуктів становив 
у середньому лише 64% від раціональної 
норми, молока та молокопродуктів – 58%, 
риби та рибопродуктів – 43%, плодів, ягід та 
винограду – 55%. За товарними позиціями 
«риба та рибопродукти», «плоди, ягоди та 
виноград» частка імпорту становить більше 
граничних із погляду імпортозалежності 35% 
[7]. Певною мірою така структура внутріш-
нього ринку цих товарів пояснюється імпор-
том нетрадиційної для виробництва в україні 
продукції. водночас цілі з імпортозаміщення 
слід було б розглядати як стратегічні в кон-
тексті забезпечення продовольчої безпеки 
держави, а також формувати ядро держав-
ного регулювання в межах аграрної політики. 
сучасна ж ситуація, зокрема в галузі вироб-
ництва плодів, ягід та винограду свідчить 

про протилежне: з 2000 р. по 2015 р. площа 
плодово-ягідних насаджень скоротилася 
на 44,7%, досягши значення 235 тис. га, а 
площа виноградних насаджень скоротилася 
більше ніж удвічі та склала лише 45 тис. га. 
При цьому якщо обсяги виробництва плодів 
та ягід, завдяки зростанню продуктивності в 
галузі, збільшились у 1,5 рази, то винограду – 
зменшились на 55% [5].

такі з позицій забезпечення сталого сіль-
ського розвитку «вади» вітчизняного сіль-
ськогосподарського виробництва є прямим 
наслідком здійснюваної в галузі державної 
політики. відповідно до Закону україни «Про 
державну підтримку сільського господарства 
україни» реалізація положень якого повинна 
сприяти забезпеченню продовольчої без-
пеки населення [8, с. 1, п. 1.1], плоди, ягоди 
та виноград, риба та рибопродукти, на від-
міну від зерна пшениці, кукурудзи, насіння 
соняшнику та ін. не є об’єктом державного 
цінового регулювання (ст. 3.3), що є одним із 
основних інструментів сформованої аграрної 
політики в україні (розділ іі Закону [8]). також 
слід відзначити, що комплекс механізмів та 
інструментів державного регулювання галузі 
(субсидіювання, пільгове кредитування, ком-
пенсація лізингових платежів [8]) фактично 
зводився лише до пільгового режиму відшко-
дування податку на додану вартість (Пдв). 
Це означає нерівний доступ різних категорій 
виробників, зокрема особистих селянських 
господарств (осГ), до засобів державної під-
тримки, оскільки отримати відшкодування 
Пдв можуть лише учасники організованого 
ринку сільськогосподарської продукції. реалі-
зація державної підтримки в такому форматі 
також призводить до поширення механізмів 
оптимізації податкових виплат агрохолдин-
гами, а бюрократизація та непрозоре адмі-
ністрування механізму відшкодування Пдв 
не стимулюють розвиток диверсифікованого 
середнього та малого бізнесу на селі. необ-
хідно підкреслити, що у 2015 р. ініційоване 
громадське обговорення проекту Закону 
«Про стимулювання розвитку агропромис-
лового комплексу україни» [9], яким пропо-
нуються до впровадження також і заходи 
з підтримки малих сільськогосподарських 
виробників (ст. 4, п. 1, ст. 23 [9]). Зберігаючи 
традиційні для вітчизняної аграрної політики 
інструменти підтримки – цінове регулювання 
та інтервенції, проект Закону [9] водночас не 
містить серед переліку об’єктів державної 
аграрної інтервенції продуктів садівництва, 
овочівництва, а також виключає, порівняно з 
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попереднім переліком, м’ясо та субпродукти 
забійних тварин (ст. 9). доцільно підкрес-
лити також і те, що, спрямована на підтримку 
великого бізнесу та експорту, подібна полі-
тика спотворює умови для функціонування 
малих виробників, незважаючи на переваги, 
які має така форма організації сільськогос-
подарського виробництва з погляду сталого 
сільського розвитку [10; 11; 2]. Більше того, 
такі інструменти як інтервенції, фінансування 
продуктів і обсягів виробництва, засвідчили 
свою неефективність у Європейському союзі 
(далі – Єс) [12], що стало поштовхом для 
формування спільної аграрної політики Єс 
на іншій методологічній основі. тому забез-
печення сталого сільського розвитку в україні 
також потребує зміни змісту державної аграр-
ної політики. тож розглянемо, якою повинна 
бути спрямованість цих змін.

Головними критеріями сталого розвитку 
є зростання обсягів виробництва безпечної 
продукції для задоволення потреб населення, 
а також забезпечення економічної ефектив-
ності виробничих процесів [3, с. 60]. саме 
тому сільський розвиток пов’язується з про-
цесами регіоналізації систем продовольчого 
забезпечення [10; 11; 13]. в основу форму-
вання регіональних ланцюгів вартості покла-
дені два принципово різні підходи: «стратегія 
ланцюга поставок» і «розширена територі-
альна стратегія» [13]. 

стратегія ланцюга поставок ґрунтується на 
вибудовуванні інтегрованої мережі місцевих 
виробників та переробників агропродовольчої 
продукції. Головною метою інтеграції є ефек-
тивне управління виробництвом, контроль 
якості та безпечності продукції, ефективний 
маркетинг у процесах задоволення потреб 
споживачів у продуктах харчування [13]. такі 
мережі мають характер агропродовольчих, 
тобто основним об’єктом системи матеріало-
руху в ланцюгах постачання є продукція, при-
значена для кінцевого споживання, а ефек-
тивність мережі забезпечується за рахунок її 
«скорочення» [10] – налагодження прямих кон-
тактів у системі виробник-споживач. агропро-
довольчі ланцюги мають важливе соціально-
економічне значення, оскільки забезпечують 
більше можливостей для розвитку підприєм-
ництва, працевлаштування, зростання доходів 
у ефективних маркетингових каналах, сприя-
ючи добробуту населення регіону. 

розширена територіальна стратегія вихо-
дить із розуміння багатофункціональності сіль-
ських ресурсів: ландшафтів, біологічного роз-
маїття, культури та традицій, людських ресурсів 

тощо. Ці ресурси можуть бути потенційно залу-
ченими до широкого кола ініціатив, сприяючи 
тим самим розвитку нових видів діяльності 
та формуванню нових взаємозв’язків між різ-
ними типами учасників [13]. основою форму-
вання вартості в регіональному ланцюжку є 
територіальна ідентичність та комбінації про-
дуктів і послуг (наприклад, спеціалізація міс-
цевих виробників на вирощуванні тих чи інших 
овочів, плодів, ягід може бути основою для 
проведення різноманітних свят і фестивалів 
регіонального та національного масштабів за 
належного маркетингового супроводження, 
що дасть поштовх розвитку туристичної діяль-
ності та інвестуванню [11]). Зрозумілим є те, що 
основу територіальної ідентичності, брендингу 
та маркетингу місць становить диверсифіко-
ване сільськогосподарське виробництво про-
дукції, призначеної для кінцевого споживання. 

в україні сільськогосподарське виробни-
цтво продукції споживчого кошика має недо-
статній рівень організації та стримується низ-
кою чинників, серед яких можемо виділити такі:

– виробництво овочів, плодів, ягід та 
винограду, а також продуктів тваринництва 
сконцентроване переважно в господарствах 
населення;

– фактично немає ринкової та заготі-
вельно-збутової інфраструктури, що усклад-
нює доступ виробників до організованого 
ринку, а також зумовлює значні втрати про-
дукції у процесах зберігання;

– недостатньо розвинутими є рівень коо-
перації виробників у сільській місцевості та 
переробна галузь;

– різні типи виробників мають нерівний 
доступ до інструментів державної підтримки, 
а самі інструменти є неефективними з погляду 
розвитку садівництва, овочівництва, тварин-
ництва, переробних галузей тощо.

необхідно акцентувати увагу на тому, що 
питання вдосконалення структури сільсько-
господарського виробництва не розглянуто 
в «Єдиній комплексній стратегії та плані дій 
розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій в україні на 2015-2020 роки» 
[1] ні в контексті продовольчої безпеки, де 
увага зосереджується переважно на адрес-
ній допомозі незабезпеченим верствам насе-
лення та моніторингу продовольчої безпеки, 
ні під час формулювання заходів із розвитку 
агропродовольчих ланцюгів. Це свідчить про 
недостатню глибину опрацювання цієї про-
блеми та недостатню ефективність пропоно-
ваних для її вирішення механізмів. на нашу 
думку, реформування сільськогосподарського 



151

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

виробництва, що має на меті забезпечення 
сталого сільського розвитку, полягає в забез-
печенні переходу від індустріальної моделі 
ведення сільського господарства до моделі 
локальних ринків продуктів кінцевого спожи-
вання, нішевих продуктів, конкурентоспро-
можних також і у глобальному масштабі. 

серед основних напрямів удосконалення 
державної політики в галузі, реалізація яких 
сприятиме вищезазначеним структурним 
трансформаціям сільськогосподарського 
виробництва, можна виділити, зокрема такі: 

– за збереження ринкового цінового регу-
лювання та державних інтервенцій на аграр-
ному ринку необхідно обов’язково передбачити 
серед об’єктів державного регулювання агро-
продовольчу продукцію споживчого кошика, 
особливо ті види, обсяг виробництва яких не 
задовольняє потреби внутрішнього ринку;

– запровадження грантових схем фінан-
сової підтримки сільськогосподарських вироб-
ників (із визначенням пріоритетів за галузевим 
принципом, а також за способами організації 
та ведення виробничої діяльності) із закрі-
пленням механізму та критеріїв до учасників 
у формі закону, що зробить цей процес більш 
прозорим, зрозумілим та прогнозованим;

– урегулювання правового режиму функ-
ціонування особистих селянських госпо-
дарств із визначенням механізмів та інстру-
ментів їх фінансової участі у функціонуванні 
та розвитку локальної громади, як непідпри-
ємницьких одиниць;

– сприяння в запровадженні процедур 
брендингу та маркетингу місць через удо-
сконалення методичного забезпечення тери-
торіально-просторового планування насе-
лених пунктів, а також шляхом проведення 
роз’яснювальної та консультативної роботи 
представництвами центральних органів 
виконавчої влади на місцях і запровадження 
нових сервісів; 

– державне фінансування освітніх про-
ектів (короткострокові програми, тренінги та 
майстер-класи для представників малого та 
середнього бізнесу в сільському господарстві) 
із навчання технологіям маркетингу та ринко-
вого аналізу, основам підприємництва, вико-
ристанню програмних продуктів для плану-
вання, обліку, контролю та аналізу виробничих 
процесів, а також освітніх проектів для пред-
ставників місцевих органів самоврядування 
щодо залучення зовнішнього фінансування та 

програм технічної допомоги (наприклад, про-
ектів Tacis, USAID) у сфері захисту довкілля 
та соціальної діяльності, сприяння інноваціям, 
розбудови громадянського суспільства, про-
моції місць та адміністрування тощо.

висновки. отже, масштаби сільськогос-
подарського землекористування визначають 
пріоритетність реформування структури сіль-
ського господарства як основи для забезпе-
чення сільського розвитку. вектором структур-
них трансформацій повинна стати орієнтація 
на вибудовування регіональних продуктових 
мереж, що мають важливе соціально-еко-
номічне значення з погляду розвитку села: 
сформовані та ефективні регіональні лан-
цюги вартості, з одного боку, виступають засо-
бом формування просторових та економічних 
взаємозв’язків у системі «село-місто» регіону, 
а з іншого – формують економічну основу для 
диверсифікації сільської економіки. Пріори-
тети державної політики щодо забезпечення 
сталого розвитку сільських територій слід 
розглядати в контексті диверсифікації сіль-
ськогосподарського виробництва, зміщення 
акценту з зернових і технічних культур на 
продукцію споживчого кошика. Це потребує 
вдосконалення наявних механізмів держав-
ної підтримки галузі, зорієнтованих сьогодні 
на індустріалізацію сільського господарства 
україни: визначення серед переліку об’єктів 
державного цінового та ринкового регулю-
вання продукції кінцевого споживання, осо-
бливо тих видів, обсяги виробництва яких не 
задовольняють потреби внутрішнього ринку; 
запровадження грантових схем фінансової 
підтримки сільськогосподарських виробників; 
урегулювання правового режиму функціону-
вання осГ; сприяння розвитку процесів брен-
дингу та промоції місць; розвиток освітніх 
програм для представників господарського 
та інституціонального секторів тощо. Підви-
щення соціо-еколого-економічної ефектив-
ності сільськогосподарського виробництва у 
процесі його диверсифікації та регіоналізації, 
на нашу думку, створить необхідні умови для 
стане поштовхом для подальшої реалізації 
якісних змін щодо параметрів використання 
сільських ресурсів, формуючи платоспромож-
ний попит на селі щодо різноманітних товарів 
та послуг, фінансовий ресурс для розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності, 
соціальний потенціал для реалізації ефектив-
ного самоврядування та ін. 
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у статті розкрито механізм визначення місця промисловості країни у глобальних ланцюгах створення вар-
тості (ГЛсв). на основі розрахунку показників імпортної компоненти в експорті та частки галузі у валовому 
експорті здійснено розподіл галузей промисловості україни на стратегічні групи. на основі здійснених розра-
хунків доведено необхідність підвищення ролі окремих галузей, які є пріоритетними для україни, в контексті 
участі у ГЛсв.
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в статье раскрыт механизм определения промышленности страны в глобальных цепях создания стои-
мости (ГЛсв). на основе расчета показателей импортной компоненты в экспорте и доли отрасли в валовом 
экспорте осуществлено распределение отраслей промышленности украины на стратегические группы. на 
основе проведенных расчетов доказана необходимость повышения роли отдельных отраслей, которые яв-
ляются приоритетными для украины в контексте участия в ГЛсв.
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Konrad Y.V., Melnyk T.M. INDUSTRY OF UKRAINE IN GLOBAL VALUE CHAINS
The article discloses a mechanism of determining the country's place in the global value chains (GVC). The sec-

tors of the industries of Ukraine were distributed in strategic group. It was based on calculating the import component 
of exports and the share of industry in gross exports. The need for enhancing the role of certain sectors that are a 
priority for Ukraine in the context of participation in GVC was proved.

Keywords: international production networks, global value chains, reproduction process, added value, import 
component of export, sector of the economy.

постановка проблеми. Посилення проце-
сів глобалізації та транснаціоналізації вироб-
ництва сприяли зростанню ролі міжнародних 
міжорганізаційних об’єднань, що інтегруються 
з метою здешевлення процесу виробництва, 
зменшення транзакційних витрат та ство-
рення конкурентоспроможної кінцевої продук-
ції. За таких умов на перший план виходять 
глобальні ланцюги створення вартості (ГЛсв), 
які наразі поєднують тисячі підприємств різ-
них форм власності та державної належності. 

За даними світових організацій участь країн 
у ГЛсв сприяє прискоренню їх економічного 
розвитку [1]. водночас участь країн, а точніше 
підприємств окремих галузей країн, є різною, 
що залежить від багатьох факторів, зокрема: 
структури економіки країн, а також рівня її еко-

номічного та технологічного розвитку. визна-
чення місця окремих галузей економіки укра-
їни у ГЛсв набуває особливої актуальності в 
умовах інтенсифікації процесів транснаціона-
лізації виробництва та в контексті прийняття 
стратегії сталого розвитку «україна–2020».

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. дослідженню проблем участі країн у гло-
бальних ланцюгах створення вартості при-
свячена велика кількість праць зарубіжних 
та вітчизняних науковців, зокрема д. Хум-
мельса, дж. джереффі, а. Лоцкі, дж. джіова-
нетті та інші. водночас не достатньо розкри-
тими залишаються питання визначення місця 
окремих галузей промисловості країн у ГЛсв.

постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення місця окремих галузей промис- Ек
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ловості україни у глобальних ланцюгах ство-
рення вартості в контексті інтенсифікації про-
цесів транснаціоналізації виробництва.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Якщо ще кілька десятків років тому 
міжнародна торгівля зводилася здебільшого 
до обміну продукцією кінцевого споживання, 
то сьогодні на перший план виходить тор-
гівля в межах глобальних ланцюгів створення 
вартості та міжнародних виробничих мереж 
(МвМ), яка здебільшого представлена про-
дукцією для проміжного споживання. частка 
такої торгівлі збільшилася із 40% у 2002 р. до 
майже 70% у 2014 р. [1]. сприятливим фак-
тором для цього стало поширення феномену 
глобальної лібералізації торгівлі, що призвело 
до зниження торговельних бар’єрів, логіс-
тичних та транзакційних витрат, покращення 
умов для здійснення інвестицій різних форм.

За таких умов одним із пріоритетних напря-
мів аналізу міжнародної торгівлі є визначення 
місця країни у МвМ та глобальних ланцю-
гах створення вартості (ГЛсв). так, згідно з 
теорією вертикальної спеціалізації, запропо-
нованої д. Хуммельсом у 2001 р., існує три 
умови існування ГЛсв [2]: 1) процес виробни-
цтва кінцевої продукції складається з етапів; 
2) дві або більше країн послідовно створюють 
додану вартість у процесі виробництва кінце-
вої продукції; 3) принаймні одна країна вико-
ристовує в процесі виробництва проміжну 
продукцію імпортного походження, яка надалі 

стає частиною експорту до третіх країн або 
до країн її походження. остання з цих умов 
є ключовою ознакою, що відрізняє МвМ та 
ГЛсв від звичайного аутсорсингу.

Поява цієї теорії дещо змінила звичне 
уявлення про ланцюг створення вартості 
М. Портера. тепер виробничий процес вихо-
дить далеко за межі підприємства і навіть 
країни, а рівень доданої вартість, що ство-
рюється в процесі виробництва, є різним на 
кожному окремому етапі. З огляду на це у 
2012 р. фахівці всесвітнього економічного 
форуму (веФ) розробили графічну модель 
«Посмішка», яка відображає зв’язок між рів-
нем створеної доданої вартості та етапами 
виробничого процесу [3; 4, с. 21]. Згідно з 
цією моделлю виробничий процес може бути 
поділений на два напрями: “Downstreamness” 
(нисхідний напрям), вектор якого направлений 
на зниження рівня доданої вартості від одного 
етапу до іншого та “Upstreamness” (висхідний 
напрям), вектор якого направлений на зрос-
тання рівня доданої вартості. такий підхід 
щодо розподілу рівня доданої вартості за ета-
пами виробничого процесу обумовлений від-
станню між окремим етапом та кінцевим спо-
живачем. чим більша відстань – тим менший 
рівень доданої вартості він створює. 

така модель, на нашу думку, є дещо уза-
гальненою та не враховує внесок окремих 
галузей промисловості у валовий експорт, що 
в цьому напрямі дослідження є вкрай важ-

Рис. 1. питома вага секторів економіки у створенні валової доданої вартості  
в експорті в країнах із різним рівнем доходу на душу населення,  

зокрема в україні у 2005–2015 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [6; 8].
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ливим. сьогодні загальноприйнятим підхо-
дом щодо розподілу галузей економіки окре-
мих країн є статистична класифікація видів 
економічної діяльності. для Європейського 
союзу це NACE (Rev. 2). оон, Юнктад, 
світовий Банк, МвФ, оеср та інші викорис-
товують ISIC (Rev. 4) [5]. в україні з 2010 р. 
діє квед-2010, який було гармонізовано на 
базі останніх двох для адаптації статистичних 
даних та можливості співставлення цих даних 
у міжнародній статистиці. так, перелік видів 
економічної діяльності нараховує 38 секцій, 
які поділені на 99 розділів [6]. 

враховуючи таку розгалуженість та з метою 
спрощення графічного представлення вико-
ристаємо підхід а. Лоцкі та Л. ріттера, згідно 
з яким структура економіки країни може бути 
агреговано представлена у вигляді 3 осно-
вних секторів [7]:

– первинного – сільське та лісове госпо-
дарство, рибальство;

– вторинного – добувна та обробна про-
мисловість, енергетична промисловість та 
будівництво;

– третинного – послуги.
кожен із цих секторів створює певну 

додану вартість в економіці країни і займає 
певну ланку в глобальних ланцюгах ство-
рення вартості та міжнародних виробничих 
мережах. водночас залежно від рівня еконо-
мічного розвитку країни питома вага окремого 

сектору у валовому експорті, а також місце в 
МвМ є різною (рис. 1).

для країн із високим рівнем доходу харак-
терне високе значення питомої ваги третин-
ного сектору (68,4%) та найнижче значення 
питомої ваги первинного сектору (7,2%) у 
валовій доданій вартості в експорті, тоді як у 
країнах із низьким рівнем доходу питома вага 
первинного сектору є втричі вищою (22,1%). 
Що стосується україни, то найбільшу додану 
вартість генерує також третинний сектор 
(60,4%), тоді як первинний створює лише 
8,8% валової доданої вартості в експорті.

для доповнення моделі «Посмішка» про-
понуємо врахувати дані наведені вище щодо 
внеску кожного з трьох секторів у створення 
валової доданої вартості в експорті країни та 
розподілити етапи виробництва за відповід-
ними секторами до яких вони належать. тоді 
модель матиме такий вигляд, що на рис. 2. 

таким чино, залежно від виду економічної 
діяльності, який превалює у загальній струк-
турі економіки та структурі експорту, можливо 
визначити яке місце посідає країна у ГЛсв, а 
якщо точніше, то на якому етапі міжнародного 
виробничого процесу країна спеціалізується. 

варто звернути увагу на те, що безпосе-
реднє матеріальне виробництво кінцевого 
продукту, що лежить в основі функціонування 
МвМ, створюється в межах вторинного сек-
тору, який також поділений на галузі, що нале-

Рис. 2. модель «посмішка» – участь країн у Глсв  
(розширена за секторами економіки)

Джерело: побудовано та доповнено автором за даними [4].

Стандартизаці

Інновація

НДДКР

Дизайн

Добування 
сировини

Виробництво

Комплектуванн

Логістика

Маркетинг

Брендинг

Кінцеве 
споживання

ІІІ

ІІ

І
0

14,5%

43.6%

100%

Етапи виробництва

Рі
ве

нь
 в

ал
ов

ої
 д

од
ан

ої
 в

ар
то

ст
і

«Upstreamness»«Downstreamness»



156

Мукачівський державний університет

жать до “Downstreamness” та “Upstreamness” 
залежно від їх місця у виробничому процесі. 

розрахунок середньої питомої ваги галузей 
первинного та вторинного сектору у валовому 
експорті окремих країн світу показав, що в умо-
вах відкритості та збалансованості економіки 
країни частка галузі в експорті не перевищує 
27,2% (середнє значення, яке було розрахо-
ване серед країн Єс, країн великої вісімки та 
країн снд), в іншому випадку можна говорити 
про певний ступінь спеціалізації в тій чи іншій 
галузі [4, с. 17–19; 2, с. 74–76]. так, у таких 
країнах як росія та об’єднані арабські емі-
рати левову частку експорту займає продук-
ція паливно-енергетичного комплексу (57,2% 
та 50,2% відповідно) [8]. 

Беручи до уваги існування такої тенденції з 
метою визначення місця окремих галузей еко-
номіки країни у МвМ будемо враховувати такі 
припущення:

– визначення місця галузей економіки кра-
їни у МвМ здійснюється на основі співстав-
лення двох показників, а саме: 1) імпортного 

компонента в експорті галузі та 2) частки 
галузі у валовому експорті. саме ці показ-
ники, на нашу думку, найбільш повно відобра-
жають ступінь інтегрованості країни у МвМ у 
цьому напрямі дослідження.

– економіка країни є збалансованою, що 
передбачає існування пропорційних співвідно-
шень у таких структурах: 1) галузевій; 2) регіо-
нальній; 3) підприємницькій; 4) відтворюваль-
ній. Галузева збалансованість відображає 
пропорції між окремими галузями економіки, 
розподіл між якими тісно пов’язаний із нау-
ково-технічним прогресом (у розвинених кра-
їнах переважає частка наукомістких галузей, 
тоді як у країнах, що розвиваються – трудо- та 
матеріаломісткі). регіональна збалансованість 
відображає участь регіону у відтворювальному 
процесі та продуктивності. наразі у світі існує 
тенденція до вирівнювання ступенів техноло-
гічного розвитку окремих регіонів у разі можли-
вого збереження їх спеціалізації [4, с. 37–42]. 
Підприємницька збалансованість показує спів-
відношення між різними формами власності 

таблиця 1
Розподіл галузей економіки україни на стратегічні групи за показниками  

імпортної компоненти в експорті та частки галузі у валовому експорті

стра-
тегічна 
група

Характерні ознаки групи

Значення 
показника 
імпортної 

складової в 
експорті (ICE)

Значення 
показника 

частки галузі 
у валовому 

експорті (IEd)

1 група

Галузі, що характеризуються низьким рівнем 
імпортної складової в експорті та часткою у 
валовому експорті. виробництво продукції в 
більшості спрямоване на задоволення внутріш-
ніх потреб ринку.

0<ICE<50,0

0<IEd<13,6

2 група

Галузі, що характеризуються високим рівнем 
імпортної складової в експорті та низькою част-
кою у валовому експорті. виробництво продукції 
є значно залежним від імпортної складової. Зде-
більшого така залежність викликана технологіч-
ною відсталістю виробничих потужностей.

50,1<ICE<100

3 група

Галузі, що характеризуються низьким рівнем 
імпортної складової в експорті та значною част-
кою галузі у валовому експорті. Продукція галузі 
має попит як у межах країни, так і за кордоном, 
а складові такої продукції мають здебільшого 
національне походження.

0<ICE<50,0

13,7<IEd<27,2

4 група

Галузі, що характеризуються високими рівнями 
імпортної складової в експорті та часткою галузі 
у валовому експорті. Значна частка продукції 
галузі створюється в межах МвМ. Галузь є пріо-
ритетною для країни, однак виробничі потужності 
можуть бути застарілими, а саме виробництво 
енергомістким.

50,1<ICE<100

Джерело: складено автором.
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та господарювання (в сучасному бізнес-серед-
овищі в україні переважає частка структур кор-
поративного типу). відтворювальна збалансо-
ваність передбачає рівновагу між попитом та 
пропозицією в процесі виробництва, а також 
між споживанням та заощадженням у струк-
турі національного доходу;

– в умовах збалансованості економіки 
верхня межа показника частки галузі у вало-
вому експорті не перевищує значення 27,2%;

– значення показника імпортної компоненти 
в експорті через значну варіативність за галу-
зями коливається в межах від 0% до 100%. 
водночас існує виняток: значення показника 
може перевищувати 100% у випадку, коли 

галузь є імпортозалежною та обсяги імпорту 
в декілька раз перевищують обсяги експорту;

– за показником імпортної компоненти в екс-
порті галузі можуть бути поділені на дві групи 
відповідно до місця країни в ланцюзі ство-
рення вартості (на початку – “Downstreamness” 
(0<ICE<50,0) або в кінці (50,1<ICE<100,0) – 
“Upstreamness”) [9, с. 3–4]; 

– за показником частки окремого виду 
діяльності у валовому експорті галузі можуть 
бути поділені на дві групи на основі враху-
вання верхньої можливої межі такого показ-
ника в умовах збалансованої економіки 
(27,2%) шляхом установлення меж кроку – 
13,6%.

таблиця 2
середні значення показників імпортної компоненти в експорті та частки галузі  

у валовому експорті за період 2009-2015 рр.

№ Галузь економіки
імпортна 

компонента в 
експорті (ICE)

Частка галузі 
у валовому 
експорті (IEd)

1 добування кам’яного та бурого вугілля 31,18 0,86
2 добування сирої нафти та природного газу 18,18 0,17

3 добування металевих руд, інших корисних копалин та 
розроблення кар’єрів 33,17 4,83

4 виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових 
виробів 48,50 10,22

5 текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри 
та ін. матеріалів 66,50 1,72

6 виробництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність 79,17 2,31
7 виробництво коксу та коксопродуктів 52,23 0,73
8 виробництво продуктів нафтоперероблення 91,80 2,57
9 виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 103,38 5,95

10 виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 85,85 0,43

11 виробництво гумових і пластмасових виробів 42,75 3,01
12 виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 51,72 0,71
13 Металургійне виробництво 67,55 20,50

14 виробництво готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 77,03 2,33

15 виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної про-
дукції 64,30 1,77

16 виробництво електричного устатковання 72,03 1,92

17 виробництво машин і устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 78,27 8,45

18 виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 75,77 5,16

19 виробництво інших транспортних засобів 73,08 0,87

20 виробництво меблів; іншої продукції; ремонт і монтаж 
машин і устатковання 17,53 1,09

21 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря 46,42 0,68

22 водопостачання; каналізація, поводження з відходами 31,83 0,07
Джерело: розраховано автором за даними [6].



158

Мукачівський державний університет

враховуючи такі умови та на основі спів-
ставлення меж за показниками імпортної 
компоненти в експорті та частки галузі у вало-
вому експорті, було здійснено розподіл галу-
зей вторинного сектору економіки на чотири 
стратегічні групи (таблиця 1).

такий підхід до розподілу галузей еконо-
міки дозволяє систематизувати та виокремити 
певний перелік характеристик, які притаманні 
окремим групам у межах розподілу, здійсню-
ючи групування не за узагальненими секто-
ральними ознаками (як у випадку розподілу на 
первинний, вторинний та третинний сектори), 
а з погляду більш специфічних та глибинних 
ознак кожної з галузей. саме такі специфічні та 
глибинні ознаки дають змогу визначити місце 
галузей економіки країни у МвМ. середні 
значення розрахованих показників за період 
2009–2015 рр. занесені до таблиці 2.

найбільше значення показника імпорт-
ної компоненти в експорті за період 2009–
2015 рр. можемо спостерігати в хімічній галузі 
(103,38). така ситуація може бути пояснена 
тим, що галузь є значно залежною від імпорту. 
тобто потреби як внутрішнього, так і зовніш-
нього ринку здебільшого задовольняються 
продукцією імпортного походження, через 
нерозвиненість власних виробництв та заста-
рілу технологічну базу. 

на основі розрахованих показників галузі 
промисловості, що належать до вторинного 
сектору були розподілені так (рис. 3).

Як можна побачити з рис. 3 галузі еконо-
міки україни здебільшого належать до пер-
шої та другої групи, для яких характерним є 
невисоке значення показника частки галузі 
у валовому експорті. водночас вони значно 
різняться за показником імпортної складової 
в експорті. до 1-ої групи належить вісім галу-
зей, а саме: галузі добувної промисловості 
(ICE=31,86; IEd=0,86), харчова промисловість 
(ICE=45,8; IEd=10,22), виробництво гумових та 
пластмасових виробів (ICE=42,75; IEd=3,01), 
виробництво меблів (ICE=17,53; IEd=1,09), 
виробництво електроенергії, газу та водопостачання 

(ICE=46,22; IEd=0,28), які відрізняються найнижчим 
ступенем інтегрованості у МвМ. їх діяльність 
здебільшого спрямована на задоволення вну-
трішніх потреб, тому низькі значення розрахо-
ваних показників є прийнятною нормою.

до 2-ої групи належать галузі, які безпо-
середньо створюють матеріальну продук-
цію до них належать: виробництво дере-
вини (ICE=79,17; IEd=2,31), коксу (ICE=52,23; 
IEd=0,73), продуктів нафтопереробки 
(ICE=91,8; IEd=2,57), хімічна (ICE=103,38; 
IEd=5,95) та фармацевтична галузі (ICE=85,85; 
IEd=0,43), виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції (ICE=51,72; IEd=0,71) 
та готових металевих виробів (ICE=77,03; 
IEd=2,33), а також виробництво машин, устат-
кування (ICE=78,27; IEd=8,45), електрич-
ного обладнання та транспортних засобів 
(ICE=75,77; IEd=5,16). високе значення імпорт-

Рис. 3. Розподіл галузей економіки україни* на групи  
на основі показників імпортної компоненти в експорті галузі  

та частки галузі у валовому експорті
*Аналіз вторинного сектору економіки України:  

секції B, C, D, E за КВЕД-2010.
Джерело: складено автором.

1



159

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ної компоненти в експорті на фоні невисокого 
значення частки галузі у валовому експорті 
свідчить про імпортозалежність цих галузей 
та незначний рівень інтегрованості. до 3-ої 
групи належить металургійне виробництво, 
яке має найбільше значення питомої ваги 
галузі в експорті та найвищий ступінь інтегро-
ваності у МвМ (ICE=67,55; IEd=20,50). 

така ситуація свідчить про те, що в МвМ 
наша країна займає ланку постачальника 
металургійної сировини, тоді як інші країни 
спеціалізуються на виробництві складної та 
високотехнологічної продукції, додана вар-
тість яких є значно вищою. і хоча ця галузь 
і знаходиться в середині ланцюга створення 
вартості, додана вартість, яку створює вона, 
є однією з найнижчих (найнижча додана вар-
тість створюється в добувній галузі) порів-
няно з іншими галузями, хоча і займає левову 
частку у ввП країни. 

у такій ситуації першочерговим завданням 
має стати підвищення технологічного рівня 
окремих галузей промисловості країни, що 
може бути реалізоване шляхом перегляду 
наявної інвестиційної політики держави, збіль-
шення фінансування інноваційних галузей, 
активізації співробітництва науково-дослід-
них інститутів та господарських одиниць, під-
тримки малого та середнього підприємництва, 
які наразі є джерелом та рушієм розвитку 
економік розвинених країн та країн, що роз-
виваються. реалізація цих заходів дозволить 

трансформувати наявну структуру економіки 
нашої країни в бік нарощення наукомістких та 
високотехнологічних галузей, а також підви-
щити рівень конкурентоспроможності продук-
ції, що випускається.

висновки. отже, сьогодні участь у ГЛсв 
стає невід’ємною частиною стратегії розви-
тку більшості країн світу. однак така участь є 
різною і залежить від ряду факторів. одним 
із таких факторів, що має найбільший вплив, 
на нашу думку, є структура економіки країни, 
оскільки безпосередню участь у ГЛсв беруть 
не країни, а підприємства окремих галузей 
економіки. так, залежно від того, які галузі 
є найбільш інтегровані у світовий відтворю-
вальний процес, можливим є визначення 
місця окремих галузей у ГЛсв. на основі 
співставлення розрахованих таких показни-
ків імпортної компоненти в експорті та частки 
галузі у валовому експорті, було визначено, 
що найбільш інтегрованою у ГЛсв наразі є 
металургійна галузь. Це є негативною тенден-
цією, оскільки вкотре підтверджує сировинну 
орієнтованість вітчизняних галузей та зане-
пад високотехнологічних виробництв. саме 
тому важливим наразі стає підтримка та роз-
виток високотехнологічних галузей та наро-
щення обсягів виробництва складної продук-
ції, яка створює більшу додану вартість. Це 
своєю чергою сприятиме прискоренню еконо-
мічного розвитку країни та переходу на новий 
технологічний рівень.
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пріоритетні завдання розвитку морської галузі  
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у статті визначено, що транспортна галузь – це основа будь-якої економіки, тому проблемам її розвитку 
необхідно приділяти значну увагу. транспортна система україни нині переживає період стагнації, проте, за 
оцінками експертів, експортний потенціал української транспортної системи суттєво недооцінений. обґрун-
товано необхідність модернізації транспортної системи у цілому та морської галузі зокрема. на основі дослі-
джень вітчизняних науковців сформульовано основні пріоритетні завдання розвитку морської галузі україни 
на середньострокову перспективу.

ключові слова: експортний потенціал, транспортна система, морська галузь, морські порти, судноплавні 
компанії, технічний флот, суднобудівні підприємства.

котлубай в.а. ПриоритетнЫе Задачи раЗвитиЯ Морской отрасЛи как ЭЛеМента ЭксПорт-
ноГо ПотенЦиаЛа странЫ

в статье определено, что транспортная отрасль – это основа любой экономики, поэтому проблемам ее 
развития необходимо уделять значительное внимание. транспортная система украины в настоящее время 
переживает период стагнации, однако, по оценкам экспертов, экспортный потенциал украинской транспорт-
ной системы существенно недооценен. обоснована необходимость модернизации транспортной системы в 
целом и морской отрасли в частности. сформулированы основные приоритетные задачи развития морской 
отрасли украины на среднесрочную перспективу.

ключевые слова: экспортный потенциал, транспортная система, морская отрасль, морские порты, судо-
ходные компании, технический флот, судостроительные предприятия.

Kotlubay V.O. PRIORITY TASKS OF MARITIME INDUSTRY DEVELOPMENT AS PART OF EXPORT 
POTENTIAL OF THE COUNTRY 

The article identifies that the transport sector is the foundation of any economy, so mutual attention should be 
given to the development problems. The transportation system of Ukraine is currently experiencing a period of stag-
nation. However, according to experts, the export potential of Ukrainian transportation system significantly underval-
ued. For a balanced development of the export potential of Ukraine the necessity of modernization of the transport 
system in general and the marine industry in particular is needed. On the basis of research of national scientists, 
main priorities of the development of maritime industry in Ukraine in the medium term are formulated.

Keywords: export potential, transportation system, marine industry, seaports, shipping companies, mechanic 
fleet, shipbuilding companies.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасна геополітична ситуація 
призвела до різкого скорочення експорт-
них перевезень україни. тенденція остан-
ніх років свідчить про стійке падіння обсягів 
українського експорту. 

девальвація гривні й ескалація військового 
конфлікту негативно позначилися на умовах 
роботи експортоорієнтованих підприємств та 
підприємств, що забезпечують їх роботу, а це, 
своєю чергою, призвело до падіння обсягів 
зовнішньої торгівлі україни. 

Якщо уряд не активізується із заходами 
щодо підтримки українського експорту (з адап-
тацією європейських стандартів, розвитком 
транспортної системи тощо), темпи падіння 

українського експорту в майбутньому можуть 
виявитися набагато вище, ніж у минулому.

Головним завданням держави є сприяння 
розвитку в україні підприємств зі значним екс-
портним потенціалом, якими є більшість під-
приємств морського, залізничного та інших 
видів транспорту. водночас потенціал тран-
спортних підприємств є одним із визначаль-
них чинників у процесі реалізації державної 
експортної політики. серед інших видів тран-
спорту морський є одним із пріоритетних уна-
слідок сучасних тенденцій світової міжнарод-
ної торгівлі та географічного розташування 
країни. стан підприємств морської галузі 
характеризується вкрай низьким рівнем кон-
курентоспроможності порівняно з іноземними. Ек
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Це стосується морських портів, судноплавних 
компаній, суднобудівних заводів, тому необ-
хідно мобілізувати всі ресурси країни, вклю-
чаючи науку, на розроблення першочергових 
кроків для виходу із ситуації, що склалася.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
розгляду питань розвитку експортного потен-
ціалу та морської галузі присвячено досить 
багато вітчизняних та іноземних публікацій та 
наукових видань: Беноа М., корістон М., Лео-
нар ж., Буркинського Б.в., диканя в.Л., Заго-
рулька в.М., Цветова Ю.М., Шинкаренка в.Г., 
котлубая о.М., кібік о.М., Хаймінової Ю.в., 
рєдіної Є.в., Попова в.в. та ін. досліджуються 
питання розвитку експортоорієнтованих під-
приємств різних галузей, розглядаються 
питання євроінтеграції та її вплив на експорт-
ний потенціал україни, окремо розглядаються 
питання розвитку морської галузі та окремих 
її елементів тощо. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. При цьому, як пра-
вило, питання стосовно розвитку експортного 
потенціалу та морської галузі україни розгля-
даються окремо, не враховуючи специфіку 
їх взаємодії та взаємовпливу. сучасні еконо-
міко-політичні тенденції вимагають негайного 
розроблення пріоритетних завдань щодо роз-
витку морської галузі україни на середньо-
строкову перспективу як базового елементу 
розвитку експортного потенціалу країни.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою цієї роботи є 
дослідження сучасних проблем морської 
галузі україни та розроблення пріоритетних 
завдань щодо її розвитку на середньостро-
кову перспективу.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. транспортна галузь є кровоносною 
системою економіки кожної країни, тому 
проблемам її розвитку необхідно приділяти 
значну увагу. розвинена та сучасна тран-
спортна система – запорука розвитку не 
тільки економіки країни в цілому, але й екс-
портної галузі зокрема.

світовий досвід показує, що жодна країна 
не здатна контролювати ризики власної еконо-
міки, не маючи сильних транспортних позицій.

транспорт є самостійною галуззю еконо-
міки, що володіє своїм експортним потенціа-
лом. а транспортне забезпечення Зед, тобто 
зовнішньоторговельні перевезення, є голов-
ною частиною експорту транспортних послуг.

За оцінками експертів, експортний потен-
ціал транспортної галузі україни суттєво недо-
оцінений і недовикористаний, потрібна роз-

горнута система підтримки експорту і доступу 
українських товарів на ринки інших країн.

на жаль, сучасні потужності транспортних 
підприємств україни не можуть на відповід-
ному якісному та кількісному рівнях забезпе-
чувати потреби обслуговування експортних 
вантажопотоків.

експортний потенціал транспорту може 
бути реалізований тільки через адекватну 
інфраструктуру. економічна взаємодія рин-
ків транспортних та інфраструктурних послуг 
повинна бути адекватною і взаємодоповнюю-
чою, утворюючи єдине ціле для вантажовлас-
ників, інших замовників і споживачів послуг.

найважливішою проблемою є технічне і 
технологічне відставання транспортної сис-
теми україни порівняно з розвиненими краї-
нами. вона не готова до повсюдного застосу-
вання сучасних технологій.

транспортна система україни в даний час 
переживає період стагнації. Якщо проана-
лізувати розвиток транспортної системи та 
її окремих елементів за весь час існування 
україни, то можна дійти висновку, що коштів 
на необхідний розвиток інфраструктури у 
держави бракувало весь час. на жаль, укра-
їна за час свого розвитку використовувала 
переважно тільки екстенсивний шлях розви-
тку, тим самим входячи до переліку країн, що 
є сировинним придатком розвинутих країн. 
низька вартість вантажів, відсутність іннова-
цій призводять до відсутності власних коштів 
і у приватних підприємств для свого розвитку. 

Головне завдання держави у сфері функ-
ціонування і розвитку транспортної системи 
україни – надання безпечних та якісних тран-
спортних послуг, максимальне використання 
географічних особливостей країни, збалан-
сований розвиток ефективної транспортної 
інфраструктури, забезпечення доступності 
та транспортно-логістичних послуг у галузі 
вантажних перевезень, інтеграція у світовий 
транспортний простір, реалізація транзитного 
потенціалу країни, підвищення рівня безпеки 
транспортної системи тощо.

у зв’язку з тим, що україна є морською 
державою, одним із головних питань, що 
постає перед державою, є розвиток морської 
галузі, ключовими елементами якої є морські 
порти, судноплавні компанії та суднобудівні 
підприємства. Питанням розвитку морської 
галузі повинно приділятися достатньо уваги з 
боку держави, оскільки ця галузь, окрім того, 
що є елементом експортного потенціалу кра-
їни, також належить до стратегічно важливих 
галузей україни.
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Морська галузь також відіграє вагому роль 
у соціально-економічному розвитку примор-
ських регіонів. існує безпосередня залежність 
деяких міст-портів та навіть регіонів від сталої 
роботи підприємств морської галузі.

слід зазначити, що судноплавні компанії 
україни на сучасному етапі свого розвитку 
відчувають серйозні економічні і фінансові 
труднощі в конкурентній боротьбі на світо-
вому ринку транспортних послуг. 

на сьогоднішній день участь україни у сві-
товій морській торгівлі обмежується 4,5 млн. т 
вантажів, тобто 0,05% від їх загального обсягу. 
саме такий обсяг вантажів перевозиться суд-
нами під державним прапором україни [1].

За період незалежності україни повністю 
втрачений морський транспортний флот, а 
решті суден уже більше 25 років, вони неконку-
рентоспроможні на світовому ринку і найближ-
чим часом будуть виведені з експлуатації.

доля у ввП від діяльності морського тран-
спорту країни постійно зменшується і сьогодні 
становить трохи більше 2%, тоді як за викорис-
тання потенціалу, отриманого в день незалеж-
ності, вона могла б становити більше 15%.

За останні 20 років доля вітчизняних переві-
зників експортно-імпортних вантажів у загаль-
ному їх обсязі скоротилася з 75% до 7,5%.

істотна присутність іноземного прапора 
відзначена за всією номенклатурою вантаж-
ної бази морських портів україни. так, на іно-
земний тоннаж припадає 62% залізорудної 
сировини, що перевалюється через порти, 
85% чорних металів, 95% зерна. трохи нижче 
частка закордонного флоту в сегменті насип-
них добрив і вугілля – 58% і 35% відповідно.

водночас іноземний вантажний флот пре-
валює у перевезенні зовнішньоекономічних 
вантажів: під зарубіжними прапорами виво-
зиться 97% експортних та 98% транзитних 
вантажів, що проходять через морське узбе-
режжя україни.

Практично на 100% іноземними суднами 
перевозиться основна транзитна номенкла-
тура портів: нафта і нафтопродукти, вугілля, 
чорні метали, добрива. український тоннаж у 
сфері транзиту задіяний обмежено, головним 
чином, під час перевезення руд (близько 10% 
сукупного обсягу транзитного даної номен-
клатури) і поромних вантажів (8%) [2].

світова практика показує, що всі без 
винятку держави, що мають свій торговель-
ний флот, надають йому фінансову підтримку, 
використовують економічні та адміністра-
тивно-правові методи підтримки національ-
ного перевізника. Це пов’язано з тим, що 

темпи зростання розвитку країни багато в 
чому залежать від темпів розвитку її зовніш-
ньої торгівлі. у багатьох країнах світу темпи 
росту зовнішньої торгівлі перебільшують 
темпи зростання валового національного про-
дукту. Морський флот – важливий елемент 
зростання ефективності зовнішньої торгівлі.

уже багато років і представники галузі, і 
представники уряду говорять про необхід-
ність відродження флоту україни, однак нія-
ких практичних кроків у цьому напрямі так і 
не було зроблено. Якщо в портовій сфері зро-
блено кроки щодо її розвитку (Закон україни 
«Про морські порти україни», стратегія роз-
витку морських портів до 2038 р. тощо), то 
морський флот так і залишився без уваги.

досвід зарубіжних країн показує, що екс-
порт транспортних послуг уважається одним 
із найважливіших напрямів експортних галу-
зей національних економік. так, наприклад, 
Ліберія, Панама, Мальта, кіпр, Гібралтар, 
Багамські острови процвітають за рахунок 
продажу переважних прав, пов'язаних із реє-
страцією морських суден під «зручними» пра-
порами [3].

нині стан технічного флоту у складі відпо-
відних підприємств також є вкрай негативним. 
відсутність бюджетних коштів на підтримку 
дієздатності технічного флоту державних ком-
паній, які дісталися у спадок від колишнього 
радянського союзу, призвели до банкрутства 
частини підприємств і практично до повного 
технічного старіння суден, що залишилися. 
великий вік суден технічного флоту не дає 
їм змоги брати участь у технічних роботах в 
інших країнах.

так, технічний флот ват «чорномортех-
флот» складається із 45 одиниць, зношеність 
яких становить близько 70%. Більшість суден 
має вік 20–25 років, а деякі – 30. вони практично 
виробили свій ресурс, запасні частини дово-
диться купувати у країн-виробників за валюту. 
через це різко зросли витрати на судноремонт, 
питома вага якого становить понад 30% собі-
вартості днопоглиблювальних робіт [4].

Якщо не будуть прийняті заходи на дер-
жавному рівні, то через п’ять-сім років техніч-
ний флот також перестане існувати. для запо-
бігання втраті технічного флоту доцільним є 
створення програми щодо реструктуризації 
підприємств технічного флоту та здійснення 
поступового оновлення його складу. 

Більше 10 років тому був прийнятий Закон 
«Про державну підтримку суднобудівної 
промисловості україни», головною метою 
якого було створення умов, сприятливих для 



163

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

залучення іноземних інвестицій, розвитку та 
ефективного використання наявного про-
мислового, науково-технічного та експорт-
ного потенціалу суднобудівної промисловості 
україни. Проте його прийняття не призвело 
суттєвого позитивного ефекту для суднобу-
дівної галузі країни.

сучасний загальний потенціал україни все 
ще дає їй змогу стати однією з найбільших 
суднобудівних держав. на території україни 
розташовано шість великих суднобудівних 
підприємств. 

За даними Мінсоцполітики, падіння обсягів 
виробництва, що спостерігалося в останні 15 
років, дещо сповільнилося, проте загальний 
стан підприємств досить складний і вимагає 
рішучих дій із боку держави [5; 6].

Без державної підтримки суднобудівної 
галузі, у тому числі надання пільг вітчизня-
ним замовникам під час будівництва на укра-
їнських верфях, конкурувати із зарубіжними 
партнерами вітчизняні суднобудівні підприєм-
ства будуть не спроможні [7].

на підставі досліджень котлубая о.М., 
кібік о.М., жихаревої в.в., Хаймінової Ю.в., 
редіної Є.в., Попова в.в. та ін. [7–14] можна 
сформулювати основні пріоритетні завдання 
для розвитку морської галузі у середньостро-
ковому періоді:

– розроблення та швидке впровадження 
програм оновлення основних засобів мор-
ського транспорту;

– розвиток науково-технічного потенці-
алу морської галузі на базі наявних галузевих 
інститутів;

– удосконалення нормативно-правової 
бази забезпечення функціонування всіх струк-
турних елементів морської галузі україни;

– підвищення привабливості портів щодо 
залучення нових вантажопотоків та інвестицій;

– збільшення прохідних глибин морських 
каналів та біля причалів морських портів;

– розроблення Методики розрахунку ста-
вок портових зборів та встановлення конку-
рентоспроможного рівня розміру ставок пор-
тових зборів;

– створення надійної матеріально-тех-
нічної бази, яка відповідає у кількісному та 
якісному відношенні вимогам розвитку націо-
нальної економіки, зовнішньої торгівлі, світо-
вим стандартам транспортних систем;

– створення програми щодо реструктури-
зації підприємств технічного флоту;

– підвищення рівня навігаційної, еколо-
гічної та технологічної безпеки в морських 
портах;

– зміцнення взаємодії морських портів із 
суміжними видами транспорту, вантажовлас-
никами та іншими клієнтами в межах логіс-
тичних систем і міжнародних транспортних 
коридорів, вузловими пунктами яких є морські 
порти;

– оптимізація та скорочення часу здій-
снення контрольних процедур;

– створення відповідних кластерів на базі 
морських портів, суднобудівних заводів, нау-
ково-дослідних установ тощо;

– структурні перетворення суднобудівної 
галузі україни;

– створення відповідних фінансово-кре-
дитних умов для українських судновласни-
ків задля побудови суден та для підвищення 
рівня конкурентоспроможності вітчизняної 
суднобудівної галузі на міжнародному судно-
будівному ринку;

– створення системи використання лізин-
гових фондів, у тому числі за участю держав-
них коштів для будівництва суден на вітчизня-
них суднобудівних заводах;

– створення міжнародного реєстру суден 
україни як запоруки створення умов для від-
родження вітчизняного флоту;

– розвиток прибережних морських паса-
жирських перевезень та надання гарантова-
них дотацій із місцевих бюджетів на їх забез-
печення;

– створення належних, стимулюючих еко-
номічних умов для перевезення як україн-
ських, так і транзитних вантажів внутрішніми 
водними шляхами;

– забезпечення безпечних та сприятливих 
умов праці і побуту працівників тощо.

висновки з цього дослідження. реалі-
зація вищенаведених пріоритетних завдань 
розвитку морської галузі надасть мульти-
плікативний ефект для зростання економіки 
країни у цілому та експортного складника 
зокрема. рівень розвитку морської галузі є 
одним із головних базових показників рівня 
конкурентоспроможності країни, розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків, економіч-
ного та експортного потенціалу тощо. врахо-
вуючі, що україна є транзитною державою, 
необхідно додати максимум зусиль на розро-
блення та впровадження ефективних мето-
дів державної підтримки. у період дефіциту 
державних коштів для підтримки розвитку 
морської галузі доцільне використання дер-
жавно-приватного партнерства, концесій. 
Проте такі підходи вимагають розроблення 
прозорих механізмів доступу та реалізації, 
тому серед пріоритетних завдань необхідно 
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зазначити боротьбу з корупцією на всіх лан-
ках управлінського процесу.

суть державного регулювання розви-
тку морської галузі, а внаслідок цього й 
підвищення рівня економічного, експорт-
ного потенціалу країни, підвищення рівня 
конкурентоспроможності україни, повинна 

полягати в тому, що пріоритетним є розви-
ток саме тих напрямів, які є найбільш пер-
спективними для країни. тобто розвиток 
повинен відбуватись, як це прийнято в усіх 
розвинених країнах, не стихійно, а ціле-
спрямовано під правовим та економічним 
захистом держави.
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національної академії національної гвардії україни

у статті розглянуто поняття національної безпеки, її складові частини. виділено економічну безпеку як 
матеріальну передумову забезпечення інших складників національної безпеки. відзначено, що основними 
характеристиками економічної безпеки вважаються стійкість і стабільність, протидія внутрішнім і зовнішнім 
загрозам, економічна незалежність, самовідтворення та саморозвиток, національні інтереси. розкрито підхід 
до оцінювання економічної безпеки, основні загрози економічній безпеці, напрями подолання загроз еконо-
мічній безпеці україни.

ключові слова: національна безпека, економічна безпека, рівні економічної безпеки, загрози економічної 
безпеки, оцінка економічної безпеки.

крамаренко е.н., Бойчук н.П. теоретические асПектЫ наЦионаЛьной ЭконоМической 
БеЗоПасности

в статье рассмотрено понятие национальной безопасности, ее составные части. выделено экономиче-
скую безопасность как материальную предпосылку обеспечения других составляющих национальной без-
опасности. отмечено, что основными характеристиками экономической безопасности считаются устойчи-
вость и стабильность, противодействие внутренним и внешним угрозам, экономическая независимость, 
воспроизводство и саморазвитие, национальные интересы. раскрыт подход к оценке экономической без-
опасности, основные угрозы экономической безопасности, направления преодоления угроз экономической 
безопасности украины.

ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, уровни экономической без-
опасности, угрозы экономической безопасности, оценка экономической безопасности.

Kramarenko K.M., Boychuk M.P. THEORETICAL ASPECTS OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY 
The article discusses the concept of national security, its component parts. Highlight economic security as a ma-

terial precondition for the other components of national security. It is noted that the main characteristics of economic 
security and stability are considered resistance, resistance to internal and external threats, economic independence, 
self-reproduction and self-development, national interests. The approach to the assessment of economic security, the 
main threat to economic security, the direction of addressing the threats to the economic security of Ukraine is revealed.

Keywords: national security, economic security, economic security, threats to economic security, the assess-
ment of economic security.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. нині держава опинилася у досить 
складній ситуації, що спричинено збройним 
конфліктом на сході країни, анексією криму 
та низкою інших причин. усе це викликало 
погіршення рівня життя більшості населення, 
зниження рівня конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств, погіршення інвес-
тиційного клімату. висока фінансова залеж-
ність та проблеми внутрішнього і зовнішнього 
характеру є причинами зниження рівня націо-
нальної безпеки.

у системі національної безпеки економічна 
безпека виконує чітко визначені функції, несе 
на собі суттєве функціональне навантаження. 

її сутність полягає у тому, що вона є матері-
альною основою національної суверенності, 
що визначає реальні можливості в забезпе-
ченні інших видів безпеки. тобто економічна 
безпека – це підґрунтя для функціонування 
всіх інших її елементів, що входять у цю сис-
тему [1].

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття «національна безпека», «еко-
номічна безпека» почали вживати відносно 
недавно. історія вирішення наукових про-
блем, пов’язаних з економічною безпекою, 
починається з використання Ф. рузвельтом 
терміна «економічна безпека» під час про-
ведення аналізу внутрішніх проблем сполу- Ек
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чених Штатів америки [1; 2]. у 1934 р. було 
прийнято перший нормативно-правовий акт 
з питань безпеки – закон «Про національну 
безпеку» та створено Федеральний комітет 
з економічної безпеки для підвищення рівня 
якості життя населення через забезпечення 
економічної безпеки держави.

нині питаннями економічної безпеки 
займаються все більше вітчизняних учених. 
так, досліджуються теоретичні аспекти націо-
нальної та економічної безпеки, проводиться 
оцінювання її рівня, аналіз методик такої 
оцінки, розробляються заходи щодо підви-
щення її рівня [1–6].

в україні на законодавчому рівні закрі-
плено поняття національної безпеки, а також 
розроблено Методичні рекомендації щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки [7; 8].

отже, питання визначення сутності поняття 
«економічна безпека», методичні підходи до 
її кількісної оцінки, заходи щодо досягнення її 
належного рівня набувають усе більшої акту-
альності, тому дослідження у даному напрямі 
не повинні припинятися.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є теоретичний ана-
ліз поняття «економічна безпека» на рівні 
держави, визначення місця економічної без-
пеки в системі національної, виявлення осно-
вних загроз економічній безпеці та напрямів їх 
мінімізації чи усунення.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття економічної безпеки слід розглядати у 
нерозривному зв’язку з поняттям національної 
безпеки. національна безпека – захищеність 
життєво важливих інтересів особистості, суспіль-
ства і держави в різних сферах життєдіяльності 
від зовнішніх і внутрішніх загроз, що забезпечує 
стійкий розвиток країни [9].

на сучасному етапі розвитку виділяють 
такі основні елементи структури національної 
безпеки:

 − державну безпеку – поняття, що характе-
ризує рівень захищеності держави від зовніш-
ніх і внутрішніх загроз;

 − громадську безпеку – поняття, виражене 
у рівні захищеності особистості і суспільства 
переважно від внутрішніх загроз;

 − техногенну безпеку – рівень захищеності 
від загроз техногенного характеру;

 − екологічну безпеку і захист від загроз 
стихійних лих;

 − економічну безпеку;
 − енергетичну безпеку;
 − інформаційну безпеку;
 − безпеку особистості [9].

економічна безпека – складна економічна 
категорія, що має досить непросту внутрішню 
структуру. у цілому поняттю «економічна без-
пека» притаманні такі характеристики:

– стійкість та стабільність, протидія вну-
трішнім і зовнішнім загрозам, під якими розу-
міють міцність і надійність зв’язків між усіма 
елементами економічної системи, стабіль-
ність економічного розвитку держави, стій-
кість до стримування та знешкодження деста-
білізуючих факторів;

– економічна незалежність, що характеризує 
насамперед можливість для будь-якого суб’єкта 
економічної безпеки самостійно приймати і реа-
лізовувати стратегічні економічні та політичні 
рішення для розвитку, можливість використо-
вувати національні конкурентні переваги для 
забезпечення стабільності та розвитку;

– самовідтворення та саморозвиток. Ця 
характеристика передбачає створення необ-
хідних умов для ведення ефективної еконо-
мічної політики та розширеного самовідтво-
рення, забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки на світовій арені;

– національні інтереси. Ця характеристика 
визначає спроможність національної еконо-
міки захищати національні економічні інтер-
еси [4].

аналіз літературних джерел виявив, що в 
роботах науковців не існує єдиного підходу 
щодо визначення поняття «економічна без-
пека». економічну безпеку в науковій літера-
турі, відповідно до основних її характеристик, 
трактують як стан економіки, спроможність 
(здатність) до сталого розвитку, комплекс 
заходів протидії загрозам.

так, авторами навчального посібника «еко-
номічна безпека» зазначено, що економічна 
безпека – це такий стан економіки та інститутів 
влади, за якого забезпечуються гарантований 
захист національних інтересів, незалежність 
обраного економічного курсу, соціальна спря-
мованість економічних реформ, достатній 
оборонний потенціал навіть за несприятливих 
умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів 
[1]. наступне визначення подібне до попе-
реднього, проте в ньому економічна безпека 
трактується не як стан економіки, а загально-
національний комплекс заходів: «економічна 
безпека будь-якої країни – це загальнонаці-
ональний комплекс заходів, спрямований на 
сталий розвиток і вдосконалення її економіки, 
котрий обов’язково включає механізм протидії 
зовнішнім і внутрішнім загрозам або ризикам, 
часто супутнім діяльності держави як суб’єкта 
фінансових відносин» [2]. Як важлива скла-
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дова частина національної безпеки економічна 
безпека трактується і в роботі с.і. Лекарь [3]: 
«економічна безпека держави – це важлива 
складова частина національної безпеки, що 
визначає спроможність економічної системи 
забезпечувати власний вільний i стабіль-
ний розвиток, а також здатність держави до 
захисту національних економічних інтересів 
від зовнішніх i внутрішніх загроз».

слід зазначити, що економічну безпеку роз-
глядають не лише на рівні держави (макрорівні). 
так, виділяють такі рівні економічної безпеки:

– мегарівень (глобальна та міжнародна 
безпека);

 – макрорівень (національна безпека);
 – мезорівень (регіональна безпека);
 – мікрорівень (безпека підприємства);
 – нанорівень (безпека особистості) [5].
Згідно з «Методичними рекомендаціями 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
україни», економічна безпека – це стан наці-
ональної економіки, який дає змогу зберігати 
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, 
забезпечувати високу конкурентоспроможність 
у світовому економічному середовищі і характе-
ризує здатність національної економіки до ста-
лого та збалансованого зростання [8].

Як визначено в ст. 7 Закону україни «Про 
основи національної безпеки україни», на 
сучасному етапі основними реальними та 
потенційними загрозами національній безпеці 
україни, стабільності в суспільстві в економіч-
ній сфері є:

– істотне скорочення внутрішнього вало-
вого продукту, зниження інвестиційної та інно-
ваційної активності і науково-технічного та 
технологічного потенціалу, скорочення дослі-
джень на стратегічно важливих напрямах 
інноваційного розвитку;

– ослаблення системи державного регу-
лювання і контролю у сфері економіки;

– нестабільність у правовому регулюванні 
відносин у сфері економіки, у тому числі фінан-
сової (фіскальної) політики держави; відсут-
ність ефективної програми запобігання фінан-
совим кризам; зростання кредитних ризиків;

– критичний стан основних виробничих 
фондів у провідних галузях промисловості, 
агропромисловому комплексі, системах жит-
тєзабезпечення;

– недостатні темпи відтворювальних про-
цесів та подолання структурної деформації в 
економіці;

– критична залежність національної еко-
номіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, низькі 
темпи розширення внутрішнього ринку;

– нераціональна структура експорту з 
переважно сировинним характером та низь-
кою питомою вагою продукції з високою част-
кою доданої вартості;

– велика боргова залежність держави, 
критичні обсяги державних зовнішнього і вну-
трішнього боргів;

– небезпечне для економічної незалеж-
ності україни зростання частки іноземного 
капіталу у стратегічних галузях економіки;

– неефективність антимонопольної полі-
тики та механізмів державного регулювання 
природних монополій, що ускладнює ство-
рення конкурентного середовища в економіці;

– критичний стан із продовольчим забез-
печенням населення;

– неефективність використання паливно-
енергетичних ресурсів, недостатні темпи 
диверсифікації джерел їх постачання та 
відсутність активної політики енергозбере-
ження, що створює загрозу енергетичній без-
пеці держави;

–  тонізація національної економіки;
– переважання в діяльності управлін-

ських структур особистих, корпоративних, 
регіональних інтересів над загальнонаціо-
нальними [7].

складниками економічної безпеки, згідно 
з «Методичними рекомендаціями щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки україни», 
затвердженими наказом Міністерства еко-
номічного розвитку та торгівлі від 29.10.2013 
№ 1277, є виробнича, демографічна, енер-
гетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-
інноваційна, макроекономічна, продовольча, 
соціальна, фінансова безпека [8].

Зазначені Методичні рекомендації дають 
змогу провести розрахунки рівня економіч-
ної безпеки україни. для визначення інте-
грального індексу економічної безпеки виді-
лено дев’ять середньозважених субіндексів, 
для розрахунку яких використовують понад 
130 індикаторів, що розраховуються на основі 
статистичних даних. для кожного показника 
встановлені характеристичні значення інди-
катора, які мають п’ять варіантів значень (кри-
тичне, небезпечне, незадовільне, задовільне, 
оптимальне) і поділені на дві частини: L (ліва 
частина) – для індикаторів, які є стимулято-
рами, нормування відбувається за критеріями 
лівої частини; R (права частина) – для інди-
каторів, які є дестимуляторами, нормування 
відбувається за критеріями правої частини. 
також кожний вид безпеки має розраховане 
значення вагового коефіцієнта, який викорис-
товується для розрахунку субіндексів еконо-
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мічної безпеки та інтегрального показника 
економічної безпеки [6; 8].

Підвищення економічної безпеки україни 
залежить від можливості невідкладної реалізації 
принципово нової економічної моделі розвитку, 
каталізатором якої можна розглядати сучасну 
кризу. Має бути застосована всеохоплююча 
ревізія та сформовані плани консервації тех-
нологічних процесів та виробничих фондів, 
модернізувати які не має економічного сенсу. 
Принциповим є розширення міжнародного спів-
робітництва україни для підвищення рівня інно-
ваційності на основі випереджального залучення 
іноземного технологічного та інноваційного капі-
талу. Прогрес у відчутному збільшенні ввП мож-
ливий лише на новій технологічній основі, роз-
вантаженні ключових дисбалансів та досягненні 
інклюзивного розвитку (тобто підвищення рівня 
доходів для всіх категорій населення) [10].

висновки з цього дослідження. отже, 
нині науковці не мають єдиної думки щодо 
трактування поняття економічної безпеки. 
слід зазначити, що основними характеристи-
ками економічної безпеки є стійкість та ста-
більність, протидія внутрішнім і зовнішнім 
загрозам, економічна незалежність, самовід-
творення та саморозвиток, національні інтер-
еси. у сучасних умовах економічну безпеку 
розглядають на різних рівнях починаючи з 
окремої людини (нанорівень) і закінчуючи гло-
бальним рівнем (мегарівень).

Подальший розвиток країни, її економічне 
зростання неможливі без подальших теоре-
тичних досліджень щодо економічної безпеки 
для своєчасного виявлення загроз, а також 
практичного втілення отриманих результатів 
у життя в напрямі нейтралізації дестабілізую-
чих факторів.
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статтю присвячено актуальним питанням економічного розвитку Японії. Проаналізовано економічний стан 
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країни. окреслено шляхи поліпшення економічного стану та стратегію економічного розвитку країни.

ключові слова: економічний розвиток, економічне становище, економіка Японії, стратегія розвитку.

крысюк Л.М., куликов д.в., чебанова а.и. анаЛиЗ ЭконоМической стратеГии раЗвитиЯ ЯПонии 
статья посвящена актуальным вопросам экономического развития Японии. Проанализировано экономи-

ческое состояние страны с послевоенных времен по сегодняшний день. исследованы недостатки, которые 
привели к негативным явлениям в экономике страны. определены пути улучшения экономического состоя-
ния, а также стратегия экономического развития страны.
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Krysyuk L.M., Kulykov D.V., Chebanova A.I. ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FOR 
JAPAN 

The article is devoted to topical issues of economic development of Japan. The economic condition of the country 
is analysed, since post-war era to the present day. We studied the disadvantages that led to the negative phenom-
ena in the economy. The ways for improving the economic status and economic development strategy are defined.

Keywords: economic development, economic condition, Japan's economy, the development of the strategy.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. За розмірами валового національного 
продукту, обсягу промислового виробництва і 
низки інших макроекономічних показників Япо-
нія – одна з найрозвиненіших країн світу. осо-
бливості економічного розвитку цієї країни, її 
досягнення в передових галузях науково-тех-
нічного прогресу, здатність швидко реагувати 
на мінливі умови світового ринку приверта-
ють увагу до неї в усьому світі. Зараз в Япо-
нії завершується структурна реформа, спря-
мована, зокрема, на лібералізацію економіки 
країни і на підвищення ступеня відкритості її 
внутрішнього ринку. оскільки ступінь інтеграції 
україни у світову економіку зростає, вивчення 
японського досвіду важливе для формування 
економічної стратегії нашої країни.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. огляд літератури показав, що дослі-
джування здійснювали такі науковці, як: 

Morck R., Nakamuro M. Hikaru Ogawa, Koji 
Tanagashi, Shingi Yanashige та ін. автори 
намагалися виділити найбільш характерні 
риси, які притаманні саме економічному роз-
витку Японії. аналіз наукових праць зарубіж-
них авторів свідчить про достатньо ґрунтовне 
дослідження. їхня увага зосереджена на наці-
ональних особливостях та міжнародному 
співробітництві. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак усе ще зали-
шаються невирішеними серйозні проблеми, 
які вимагають великої уваги, такі як держав-
ний борг, незвичайне для сучасної розвине-
ної економіки явище – дефляція, політика 
Японії щодо захисту свого ринку від деяких 
продуктів американського експорту. Багато 
із цих труднощів викликані невідповідністю 
структури економіки Японії та внутрішнього 
законодавства сучасним умовам, що форму- Ек
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ється під впливом процесу глобалізації, і, від-
повідно, багатьом вимогам її партнерів, осо-
бливо сШа. Проте комплексні дослідження 
щодо того, як використовувати досвід Японії в 
забезпеченні передових методів українськими 
підприємствами й економічної стратегії укра-
їни в цілому, недостатні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення провід-
ного досвіду стратегії економічного розвитку 
Японії в умовах глобалізації та використання 
його як потенціалу для економічного зрос-
тання національної економіки.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. величезний вплив на розвиток піс-
лявоєнної економіки Японії мали сШа. кон-
цепцію врегулювання японської економіки 
розробив американський фінансист джозеф 
додж, який акцентував увагу на податковій 
системі. суть цієї концепції полягала в тому, 
що податки повинні були допомогти подо-
лати інфляцію. найбільш важливу роль у 
відновленні економіки Японії зіграли «прямі 
податки», отримані безпосередньо з дохо-
дів і майна платників податків. справляння 
податків призвело до виконання бездефіцит-
ного державного бюджету, коли доходи стали 
значно перевищувати витрати, що допомогло 
Японії вийти з тривалої фінансової кризи і 
врятувало єну від інфляції.

Було введено заміну безповоротних дер-
жавних субсидій на комерційний банківський 
кредит, стабілізацію заробітної плати робітни-
ків і встановлення державного контролю над 
цінами. також проведено земельну реформу, 
згідно з якою практично повністю ліквідовано 
поміщицьку власність на оброблювану землю. 
Фактично рисові поля перейшли в руки селян, 
які з орендарів перетворилися на власни-
ків. частина поміщицької землі, що залиши-
лася, викуповувалася державою і продава-
лася колишнім орендарям. Перехід орендної 
землі у власність простимулював підвищення 
товарності сільського господарства і привів 
до відродження внутрішнього ринку. 

від американського втручання серйозно 
постраждали монополістичні концерни Япо-
нії. акції дзайбацу «Міціу», «Міцубісі», «сумі-
томо» та «Ясуда» були розпродані їх служ-
бовцям. окрім того, у 1947 р. окупанти ввели 
заборону на надмірну концентрацію еконо-
мічної могутності, заборонивши одній людині 
тримати більше 25% акцій компаній.

війна в кореї підвищила попит на озбро-
єння і військові матеріали, на військові пере-
везення і послуги, а також на продовольство – 

усе це закуповувалося в Японії. таким чином, 
американські військові замовлення дали їжу 
післявоєнним потужностям японської промис-
ловості, що допомогло відродитися зовнішній 
торгівлі країни. у 1951 р. усі галузі досягли 
довоєнного рівня промислового виробництва. 
стійке положення економіки Японії поклало 
початок подальшому стрімкому розвитку. 
у наступні 20 років Японія почала інтенсивно 
просувати індустріалізацію.

у цей час економісти суверенної Японії 
вступили в полеміку, вибираючи шлях подаль-
шого розвитку. думки розділилися: одні висту-
пали за зовнішньоекономічний напрям, інші 
наполягали на освоєнні внутрішнього ринку.

у результаті дискусії перемогли прихиль-
ники зовнішньоекономічного орієнтира. і, як 
показує сучасна економічна картина світу, 
японці не прогадали. успішним рішенням була 
також відмова від сімейної форми правління 
у великих монополіях на користь колектив-
ного управління такими провідними компані-
ями, як «Міцубісі», «сумітомо» та «Фудзі». Ці 
великі корпоративні конгломерати і холдинги 
отримали назву кейрецу. відповідно до нової 
моделі ведення бізнесу, компанії однієї групи 
формувалися навколо одного потужного 
банку, який став своєрідним «годувальни-
ком», що не давав змоги компаніям нападати 
або поглинати одна одну.

але головною причиною стрімкого роз-
витку японської економіки є освоєння нових 
технологій. у зв'язку з тим, що Японія після 
другої світової війни не мала права на вій-
ськові розробки, було прийнято рішення 
взяти курс на освоєння науки. у той період 
японські вчені почали довгий шлях відкриттів 
і новітніх розробок, чому сприяли масштабні 
закупівлі технологій і патентів у зарубіжних 
країнах. куплені за кордоном патенти допра-
цьовувалися японцями і впроваджувалися у 
виробництво. ніхто не очікував, що лише за 
десятиліття в результаті імпорту високотехно-
логічних продуктів Японія стане однією зі зна-
чних фігур на світовому ринку.

існують й інші причини японського еконо-
мічного дива: дешевизна робочої сили, довіра 
до банківської системи, жорсткий контроль 
держави над зовнішньою торгівлею, орієнта-
ція економіки на експорт, підтримка національ-
ного виробника і не в останню чергу – кредити 
з боку сполучених Штатів. усе це призвело до 
результатів, які досі захоплюють жителів інших 
країн. у найкоротші терміни Японія перегнала 
за розвитком Францію, італію, канаду, вели-
кобританію та інші країни.
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на початку 70-х років ХХ ст. японські компа-
нії успішно освоїли ринки Північної америки, 
Європи та азії. При цьому до 1980-х років 
пріоритет віддавався американському ринку. 
у 2009 р. на країни азії припадало 23,7% їх 
загального обсягу, а на сШа – 31,2%. Звертає 
на себе увагу зростання питомої ваги азіат-
ських країн у накопиченні японських прямих 
інвестицій за кордоном. Подібна динаміка є 
відображенням процесу активізації діяльності 
японських компаній в азії, що стало одним із 
факторів виходу економіки країни з тривалої 
депресії 1990-х років.

взаємовідносини з країнами східної азії 
займають у довгостроковій стратегії помітне 
місце і розглядаються в контексті пошуку 
нових шляхів підвищення конкурентоспро-
можності країни в глобальному масштабі. 
йшлося про формування такої системи 
поділу праці між Японією та її економічними 
партнерами, за якої японські компанії все 
більше будуть зосереджувати свою діяль-
ність на розробленні передових технологій, а 
виробництво самих продуктів розміщувати в 
інших країнах. Подібний підхід у цілому лежав 
у руслі загальних тенденцій розвитку світової 
економіки та міжнародного бізнесу.

водночас країни, що розвиваються, та їх 
компанії вже стали реальними конкурентами 
Японії на ринках продукції обробних галузей, у 
тому числі і технічно складною, тому японські 
компанії все більше орієнтуються на сегмент 
найпередовіших, нових продуктів і послуг.

Японія також активно розвивала і продо-
вжує розвивати міжакадемічну і міжунівер-
ситетську співпрацю з країнами азії, що від-
повідає завданням активізації обміну ідеями 
між японськими й іноземними науковими цен-
трами, а також залучення висококваліфікова-
них учених і фахівців в Японію.

разом із тим внутрішній ринок Японії в 
період відновлення економічного зростання 
в 2002–2007 рр. характеризувався застоєм 
споживчого попиту і будівельного сектора, 
розширення його відбувалося переважно за 
рахунок інвестицій виробничих компаній.

у 2008 р. (уперше за сім років) в Японії 
скоротився індекс фізичного обсягу експорту. 
у тому ж році зменшилося позитивне сальдо 
торгового балансу. у 2009 р. був зафіксований 
дефіцит торгового балансу (подібна ситуація 
в останній раз мала місце в 1979–1980 рр.). 
Загальне ж зростання вартісного обсягу япон-
ського експорту в 2008 р. було досягнуто 
завдяки зростанню продажів на азіатських 
ринках, передусім китайському [17].

у зв'язку із цим проводилася політика 
м'якої адаптації. Банк Японії очікував не різ-
кого спаду, а переходу економіки країни в 
неглибоку щодо інших великих економік реце-
сію. визнаючи, що в період світової фінансо-
вої кризи компаніям усе важче отримувати 
кредити, уряд Японії звернувся до провідних 
національних і регіональних банків із прохан-
ням видавати більше кредитів малим і серед-
нім компаніям, що працюють у секторі неру-
хомості. основними «кінцевими» адресатами 
допомоги уряду Японії в період кризи були 
названі: населення (особливо літні люди), 
малий і середній бізнес і регіони (загальний 
пакет заходів – 5 трлн. ¥). Пакет податкових 
компенсацій фізичним особам припускав під-
тримку іпотечного ринку.

набір антикризових заходів короткостро-
кового характеру включав створення нових 
робочих місць, підтримку фінансового сек-
тора і забезпечення нормального фінансу-
вання реального сектора, включаючи малий 
та середній бізнес, фінансування громадських 
робіт. для пожвавлення споживчого ринку уряд 
пішов на зниження податків на автомобілі зі 
зниженим рівнем забруднення навколишнього 
середовища, а також видачу державних дота-
цій на придбання побутової електротехніки як 
приклад прямої допомоги компаніям, що опи-
нилися в кризовій ситуації [2, с. 3].

стратегія довгострокового зростання 
[1, с. 5] Японії передбачає всебічну підтримку 
розвитку технологій (особливо для енергетики 
і транспорту). намічено перетворення сис-
теми охорони здоров'я, освіти та інших най-
важливіших галузей соціальної інфраструк-
тури. довгостроковою стратегією визначено: 
відродження сільського, лісового і рибного 
господарства; розвиток співпраці промисло-
вості, академічних установ та уряду для акти-
візації дослідницької та інноваційної діяль-
ності в країні; розвиток людських ресурсів; 
підтримку малого і середнього бізнесу; розви-
ток інфраструктури і підвищення конкуренто-
спроможності регіонів; реалізацію потенціалу 
інформаційних технологій; розвиток туризму; 
сприяння формуванню сприятливого клімату 
для ведення підприємницької діяльності 
японських компаній за кордоном [5, с. 105].

в умовах кризи японські компанії змушені 
переглядати систему компенсацій і фінансо-
вої звітності. управління фінансових послуг 
Японії законодавчо зобов'язало всі зареєстро-
вані на біржі компанії з березня 2010 р. роз-
кривати суми і порядок нарахування виплат 
вищим менеджерам. досі компанії робили це 
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у своїх звітах лише на добровільній основі. Це 
запобігло ситуації, коли заради підвищених 
преміальних менеджери приватних компаній 
фокусують увагу на короткострокових при-
бутках, пускаються в ризиковані операції, що 
мають потім важкі наслідки для фінансової 
системи країни і всієї національної економіки. 
Передусім це стосується фірм, які оперують 
цінними паперами на фінансових ринках.

незважаючи на те що в останні роки темп 
економічного розвитку Японії нижче, ніж у піс-
лявоєнний період, країна займає третє місце 
в світі по ввП. Японські компанії докладали 
всіх зусиль для скорочення заборгованості 
та виведення виробничої діяльності за межі 
країни, що послужило причиною збереження 
економічного зростання країни на рівні нуля.

«абеноміка» є масштабним планом еко-
номічного розвитку Японії, прийнятим сіндзо 
абе, главою японського уряду. на відміну від 
проведеної попередниками політики еконо-
мічного розвитку «абеноміка» розцінюється 
як «шокова терапія» в японській економіці. 

для прискорення темпів економічного роз-
витку країни уряд прем'єр-міністра сіндзо 
абе прийняв рішення виділити 92 трлн. єн 
на стимулювання економічного зростання 
в 2013 фінансовому році. Було розроблено 
програму економічного розвитку країни на 
майбутні п’ять років, згідно з якою протягом 
трьох років обсяг інвестицій на розвиток під-
приємств збільшиться до 70 трлн. єн (при-
близно 700 млрд. доларів сШа). а щорічні 
середні доходи на душу населення виростуть 
на 1,5 млн. єн протягом 10 років. водночас 
велика увага буде приділятися поліпшенню 
податкової політики та реформуванню юри-
дичної системи. влада країни сподівалася з 
допомогою «абеноміки» впоратися з багато-
річною дефляцією [3, с. 45].

 Максимальних успіхів Японія може досягти 
за допомогою комплексного підходу, що вклю-
чає монетарну, фіскальну і структурну полі-
тику. нестандартний підхід полягає у збіль-
шенні прибутковості, він повинен виправити 
мляву динаміку зростання заробітної плати і 
цін. у МвФ наголосили на необхідності більш 
надійної і прозорої грошово-кредитної і фінан-
сової основи для підвищення ефективності 
економічної політики.

Починаючи з другої половини 2015 р. та 
приблизно до осені 2016 р. в Японії тривав 
період невизначеної спрямованості розви-
тку економічної кон'юнктури. однак у жовтні-
грудні 2016 р. почали проглядатися ознаки 
поліпшення ситуації. Цьому передувала важ-

лива подія: серпневий індекс добувної та 
обробної промисловості, який надає найбільш 
сильний вплив на індекс співпадаючих інди-
каторів, був переглянутий у бік підвищення з 
формулюванням «помірне поліпшення». Ця 
тенденція зберігається і в даний час. 

Японія повинна дотримуватися послідовної 
політики, а її центробанк повинен бути більш 
ефективним у плані взаємодії своєї політики, 
якщо хоче подолати дефляційний період. Полі-
тика влади Японії повинна бути більш перед-
бачуваною і надійною, для того щоб ЦБ зміг 
впливати на довгострокові процентні ставки, а 
також закріпити інфляційні очікування.

крім того, МвФ закликав до встановлення 
мети щодо зростання заробітної плати в 3%, 
щоб покласти край періоду низького зросту 
зарплат, що призведе до підвищення цін до 
цільового рівня 2%.

у червні 2016 р. прем'єр-міністр сіндзо абе 
оголосив про відстрочку підвищення спожив-
чого податку з 8% до 10% до жовтня 2019 р. 
спочатку податок планувалося підвищити з 
жовтня 2015 р., потім підвищення переносили 
на квітень 2017 р. таким чином, підвищення 
податку відстрочено на чотири роки порів-
няно з початковими планами [4, с. 8].

до нинішнього рішення прем'єра підштов-
хнула проведена в березні міжнародна ана-
літична конференція з економіки та фінансів, 
на яку запросили фахівців з усього світу. на 
конференції професор колумбійського уні-
верситету джозеф стігліц і професор Місь-
кого університету нью-йорка Пол кругман 
висловили думку, що на тлі слабкості світо-
вої економіки підвищення податку проводити 
не слід. обидва ці дослідника є лауреатами 
нобелівської премії з економіки.

Багато хто вважає, що рішення абе буде 
мати короткостроковий вплив на японську еко-
номіку, і якщо подивитися на різні опитування 
громадської думки, то побачимо, що погоджу-
ються з відстрочкою підвищення податку наба-
гато більше, ніж є противників цьому.

основна ідея «абеномікі» полягає в тому, 
щоб домогтися економічного зростання, яке 
приведе до підвищення добробуту жителів Япо-
нії, і водночас збільшити надходження податків 
і оздоровити фінанси. для прискорення еконо-
мічного зростання необхідне залучення більшої 
кількості робочої сили і підвищення продук-
тивності праці. однак чисельність основного 
працездатного населення йде на спад. Постає 
питання: чи можливо заповнити нестачу робо-
чої сили за рахунок залучення жінок до суспіль-
ного виробництва і використання праці людей 
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похилого віку та наскільки вдасться підвищити 
продуктивність праці?

висновки з цього дослідження. Японські 
компанії вже досягли високого ступеня інте-
грації з азіатськими економіками, розміщуючи 
там свої виробництва, однак передбачається 
проведення внутрішніх реформ, спрямованих 
на подвоєння потоків людей, товарів, капіта-
лів і забезпечення більш активної і вільної 
взаємодії з азіатськими країнами. реформи 
торкнуться таких сфер, як навчання і робота 
іноземців в Японії, транспортна інфраструк-
тура. крім того, планується зниження корпо-
ративного податку з метою створення спри-
ятливих умов для залучення в країну прямих 
іноземних інвестицій. 

Планується залучення талантів з-за кор-
дону та перехід до суспільства, в якому іно-
земні робітники відіграють активну роль. 
Передбачається полегшити міграційні про-
цедури для висококваліфікованого персоналу 
з-за кордону і приймати на навчання і стажу-
вання молодих людей з інших країн. інозем-
ним стажерам, яким буде дозволено зали-
шитися в Японії протягом трьох років, термін 
продовжується ще на два роки. 

у планах розширення ролі венчурного 
капіталу, який грає важливу роль в забез-
печенні економічного зростання та інно-
вацій, сприяння інноваціям у сфері науки і 
техніки та розроблення інфраструктури, яка 
пов'язує інноваційні технології з новим біз-
несом, поліпшення бізнес-середовища для 
підвищення жіночого просування по службі 
на робочих місцях, а також надання субси-

дій для підтримки робочих місць, мобіль-
ність робочої сили. 

Буде введено нову схему медичного стра-
хування, щоб дати пацієнтам більш швидкий 
доступ до нових методів лікування, які ще 
належить охопити медичним страхуванням. 

Планується участь у торгових угодах на висо-
кому рівні; скорочення державної підтримки 
для сприяння реструктуризації життєздат-
них фірм та вихід нежиттєздатних; подвоєння 
доходів фермерів і сільського господарства; 
скорочення виплат фермерам, прискорюючи 
при цьому консолідацію земель сільськогоспо-
дарського призначення та реформування ролі 
сільського господарських кооперативів.

Японія є найпотужнішим банківським цен-
тром і міжнародним кредитором. експорт 
капіталу є головною формою його зовнішньо-
економічної діяльності. найбільше японських 
капіталів працює в сШа (42,2%), країнах азії 
(24,2%), Західної Європи (15,3%), Латинської 
америки (9,3%). спасаючись від дешевої єни, 
японські інвестори стали посилено вкладати 
гроші в облігації навіть проблемних європей-
ських країн. 

україна залучає японських інвесторів і має 
й надалі це посилювати. україна використовує 
досвід багатьох країн світу. і японський досвід 
також був би корисним. серед рис, які можна 
запозичити, передусім слід назвати соціальну 
спрямованість інновації в галузі науки і тех-
ніки та розробки, які пов'язують інноваційні 
технології з новим бізнесом. Це є позитивною 
тенденцією в контексті світової глобалізації 
економічного розвитку. 
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у статті розглянуто значення інновацій в аграрній сфері україни. окреслено актуальні питання щодо сут-
ності інновацій як невід’ємного складника розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації. Проаналізовано 
поняття «екологічні інновації» та здійснено їх класифікацію для визначення пріоритетів державної і регіональ-
ної підтримки еколого-інноваційної діяльності. визначено чинники доцільності переходу аграрного сектору 
економіки держави на інноваційний розвиток. умотивовано доцільність застосування інноваційних технологій 
в аграрному секторі україни.

ключові слова: інноваційна діяльність, екологічні інновації, аграрна сфера україни, екологічне оновлен-
ня аграрної сфери, глобалізація.

Мельничук а.Б. инноваЦии как ведуЩий Фактор раЗвитиЯ аГрарной сФерЫ в усЛовиЯХ 
ГЛоБаЛиЗаЦии

в статье рассматривается значение инноваций в аграрной сфере украины. определены актуальные во-
просы сущности инноваций как неотъемлемой составляющей развития аграрной сферы в условиях глоба-
лизации. Проанализировано понятие «экологические инновации» и осуществлена их классификация для 
определения приоритетов государственной и региональной поддержки эколого-инновационной деятельно-
сти. определены факторы целесообразности перехода аграрного сектора экономики государства на инно-
вационное развитие. Мотивирована целесообразность применения инновационных технологий в аграрном 
секторе украины.

ключевые слова: инновационная деятельность, экологические инновации, аграрная сфера украины, 
экологическое обновление аграрной сферы, глобализация.

Melnychuk A.B. THE INNOVATION AS A LEADING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE 
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

In the article the importance of innovation in the agricultural sector of Ukraine. The paper outlines the current is-
sues about the nature of innovation as an integral component of the agricultural sector in the context of globalization. 
The article analyzes the concept of «eco-innovation» and their classification to determine the priorities of state and 
regional support eco-innovation. Factors feasibility transition the agricultural sector in the state innovation develop-
ment. The article reasoned feasibility of innovative technologies in the agricultural sector of Ukraine.

Keywords: innovation, environmental innovation, the agrarian sector of Ukraine, ecological upgrade the agricul-
tural sector, globalization.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. інноваційні процеси є сукупністю 
науково-технічних, технологічних і організа-
ційних змін, що відбуваються в процесі реа-
лізації інновацій, і ми є очевидцями офіцій-
ного визнання того, що інновацій потребують 
усі сфери нашого життя, що інновації покли-
кані докорінно покращити справи в усіх галу-
зях виробництва, економіки, екології, права, 
соціальних відносин, науки, культури, освіти. 
Швидкі темпи розвитку сучасного аграрного 
виробництва підвищують вимоги до організа-
ції інноваційного забезпечення, тому можна 
стверджувати, що інновації охоплюють усі 
сфери діяльності суспільства і саме вони 
можуть прискорити трансформацію суспіль-
ства в умовах глобалізації.

Здійснення інноваційної діяльності в 
сучасних умовах передбачає забезпечення 
збалансованості між екологічними обмежен-
нями, що виступають лімітуючими факторами 
економічного зростання, та величиною інвес-
тиційного потенціалу як одного з факторів 
підвищення конкурентоздатності вітчизняної 
економіки [1, с. 17].

у сучасних умовах глобалізації збільшу-
ється попит на споживання екологічно чистої, 
органічної продукції, виробництво якої мож-
ливе у разі запровадження інноваційних 
технологій, що зумовлює актуальність теми 
дослідження.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вагомий внесок у дослідження проблем 
інновацій в аграрній сфері економіки україни Ек
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зробили такі українські вчені, як н. андрєєва, 
Б. Букринський, т. Галушкіна, с. ковальчук, 
с. ілляшенко, Л. купінець, Є. Мішенін, о. сад-
ченко, в. степанов, с. Харічков та ін. [1–8].

в умовах сьогодення вчені досліджують та 
вивчають комплекс проблем економіко-еко-
логічного оновлення аграрного сектору, проте 
є ще низка важливих та актуальних питань, 
які потребують обґрунтування методологіч-
них підходів уведення інновацій у систему 
аграрного сектору економіки. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
й аналізі значення інновацій як провідного 
фактора розвитку аграрної сфери в умовах 
глобалізації.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. інновація вносить зміни у первинну 
структуру виробничого організму, переводить 
його у новий стан. для поліпшення функціо-
нування підприємства упровадження іннова-
цій відбувається цілеспрямовано, тому можна 
стверджувати, що інновація є цільовою зміною 
підприємства як системи, завдяки якій ство-
рюється новий засіб, призначений для задо-
волення певної потреби людей. Звідси й трак-
тування поняття «інновація» у Законі україни 
«Про інноваційну діяльність»: «Це новоство-
рені (застосовані) і (або) вдосконалені конку-
рентоздатні технології, продукція чи послуги, 
а також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) соці-
альної сфери» [4].

у зазначеному Законі вказано, що 
об’єктами інноваційної діяльності є:

– інноваційні програми і проекти;
– нові знання та інтелектуальні продукти;
– виробниче обладнання та процеси;
– інфраструктура виробництва і підприєм-

ництва;
– організаційно-технічні рішення вироб-

ничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру й якість виробництва і (або) соці-
альної сфери;

– сировинні ресурси, засоби їх видобу-
вання і перероблення;

– товарна продукція;
– механізми формування споживчого 

ринку і збуту товарної продукції.
керівництву підприємства завжди важливо 

знати, який вид інновацій принесе більшу 
вигоду. З огляду на це, потрібно зважати на різні 
обставини: гостроту конкурентної боротьби, 

вибагливість споживачів і рівень їх доходів, 
ресурсні можливості й конкурентні позиції під-
приємства тощо. наприклад, в Японії значно 
більше уваги приділяють інноваціям процесів, 
а в сШа – продуктовим; провідні європейські 
виробники витрачають багато коштів на власні 
наукові дослідження, які спрямовані на вдо-
сконалення продукту за рахунок використання 
ефективніших компонентів і матеріалів (моні-
торів для комп’ютерів на рідких кристалах), 
часткової заміни однієї чи кількох підсистем 
(наприклад, швейцарські годинники тепер 
випускають і в електронному варіанті).

Приймаючи рішення про інновацію, слід 
ураховувати співвідношення інтересів вироб-
ника та споживача. наприклад, завоювання 
пострадянського простору провідними світо-
вими виробниками побутової техніки в серед-
ині 90-х років XX ст. починалося досить інтен-
сивно, але після фінансової кризи 1998 р. 
доходи більшої частини населення стали 
недостатніми для придбання дорогих зразків 
холодильників, пральних машин тощо, тому 
деякі фірми-виробники (наприклад, Indesit), 
спростивши свій продукт, зробили його 
дешевшим. у зазначеному випадку інновації 
були зорієнтовані не на поліпшення експлуа-
таційних характеристик товару, а на зниження 
ціни, що стало можливим за рахунок скоро-
чення витрат, пов’язаних із формуванням пев-
них його властивостей, неважливих з погляду 
невибагливого споживача. Приведемо класи-
фікацію інновацій.

Перша класифікація інновацій, яка стала 
класичною і використовувалася до кінця 60-х 
років XX ст., належить й. Шумпетеру. він вио-
кремив п’ять типів інновацій:

– виробництво невідомого споживачам 
нового продукту або продукту з якісно новими 
властивостями;

– впровадження нового засобу виробни-
цтва, в основу якого покладено нове наукове 
відкриття або новий підхід щодо комерційного 
використання продукції;

– освоєння нового ринку збуту певною 
галуззю промисловості країни незалежно від 
того, існував цей ринок раніше чи ні;

– залучення нових джерел сировини та 
напівфабрикатів незалежно від того, існували 
ці джерела раніше чи ні;

– впровадження нових організаційних 
форм.

класифікація інновацій за ступенем 
новизни – це розподіл сукупності інновацій 
на однорідні за рівнем новизни групи для оці-
нювання їхньої значимості. Поняття новизни 
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інновації може відноситися до продукту або 
технологічного процесу в цілому в разі його 
абсолютної новизни або тільки до деяких 
його елементів, що змінюють функції й харак-
теристики продукту або тільки дають змогу 
скоротити обсяг робіт із конструювання нової 
техніки і підготовки її до виробництва.

комплексний характер інновацій, їх багато-
аспектність і різноманітність сфер і варіантів 
застосування потребують розроблення їхньої 
класифікації, яка дає можливість оцінювати 
їх конкретно, повно, об’єктивно, комплексно 

визначати їхню результативність, методи управ-
ління ними і напрями інноваційного процесу.

надана класифікація за наведеними вище 
ознаками дає змогу:

– провести прив’язку до типу інновації тієї 
чи іншої різновидності стратегії;

– сконструювати економічні механізми та 
організаційні форми управління залежно від 
типу інновації;

– сформувати організаційні структури 
науково-дослідних та конструкторських під-
розділів;

таблиця 1
класифікація екологічних інновацій

класифікаційна 
ознака

види екологічних інновацій

За сферою реа-
лізації екологіч-
ної інновації

1) технічні (нові екологобезпечні і екологічно чисті продукти, технології і т. д.);
2) організаційні (нові методи і форми організації діяльності підприємств, 
спрямовані на зниження екологічної небезпеки);
3) соціальні (різні форми активізації творчої діяльності у напрямі екологі-
зації виробництва і споживання) 

За значимістю 
в економічному 
розвитку

1) базисні інновації реалізують великі винаходи і стають основою форму-
вання нових напрямів і поколінь техніки і технологій. їх особливістю є зна-
чна непередбачуваність екологічних наслідків на сучасному рівні розвитку 
науки і техніки. екологічний ефект їх реалізації в одному напрямі може 
відмінити негативний вплив в іншому. Базисні інновації протягом історії 
виникали рідко, хоча на етапі прискорення темпів науково-технічного про-
гресу вони стали з’являтися частіше;
2) вдосконалювальні інновації – найпоширеніший вид. саме на них пере-
дусім спрямована дія інноваційного економічного механізму. у разі їх реа-
лізації можна не тільки передбачати наслідки, але й дати їм економічну 
оцінку за допомогою розробленої вітчизняними вченими методики визна-
чення збитків, які наносяться навколишньому середовищу і запобігають у 
результаті упровадження екологічної інновації;
3) псевдоінновації спрямовані на часткове поліпшення застарілої техніки 
і технології, вони не впливають на раціональне використовування при-
родних ресурсів, розвиток науково-технічного прогресу, а тільки частково 
запобігають забрудненню, яке наносять екологічно небезпечні технології 
виробництва і продукти споживання 

За компонен-
тами природного 
середовища, з 
якими пов’язана 
еколого-іннова-
ційна діяльність

1) однокомпонентні (атмосферне повітря, вода, ґрунти);
2) комплексні (повітря – вода, вода – ґрунт і т. д.)

За видами 
екодеструктив-
них процесів, 
які можуть бути 
попереджені 
завдяки еколо-
гічним іннова-
ціям

1) порушення ландшафтів;
2) механічний, біологічний, хімічний види забруднень 

За рангом 
новизни

1) нові в світі (принципово нові з погляду міжнародних зразків); 
2) нові в країні (нові з погляду народного господарства); 
3) нові з погляду галузі; 
4) нові з погляду підприємства

За видами одер-
жуваного ефекту

інновації, спрямовані на отримання економічного, екологічного, соціаль-
ного, бюджетного і інтегрального ефектів 
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– установити взаємозв'язок з іншими орга-
нізаціями;

– розробити систему стимулювання інно-
ваційної діяльності на підприємстві.

однак слід зазначити, що в ході діяльності 
підприємства практично неможливо провести 
точну межу між окремими типами інновацій, 
одна інноваційна ідея, як правило, тягне за 
собою необхідність забезпечення відповідних 
інноваційних процесів, а нерідко й інновацій у 
сфері управління.

неважко побачити, що поняття «інновація» 
визначається досить багатогранно, залежно 
від того, хто займається інноваційними про-
блемами. Загалом необхідність інновацій 
усвідомлюють усі суб’єкти господарювання. 
і чим радикальніші ці інновації, тим довше 
зберігатимуться конкурентні переваги під-
приємства. однак прийняття рішення щодо 
залучення у виробничий чи обслуговуючий 
процес конкретної новинки здійснюється не 
лише з огляду на абсолютну новизну, а й з 
погляду доцільності та економічної вигід-
ності її впровадження на підприємстві, на 
ринку, для групи споживачів. і якщо пра-
вильно оцінено ринкову ситуацію, враховано 
всі обставини, що можуть викликати інтерес 
споживача до продукту, який не є абсолют-
ною новинкою, але сприйматиметься достат-
ньою кількістю покупців як такий, що має 
нову споживчу вартість на момент його про-
гнозного виведення на ринок, то економічні 
результати фірми, яка випустила цей про-
дукт, можуть бути істотними.

для визначення пріоритетів державної і 
регіональної підтримки еколого-інноваційної 
діяльності здійснено класифікацію екологіч-
них інновацій (табл. 1). 

екологічні інновації можна розглядати в 
трьох аспектах:

– об’єктному (об’єкт – результат нтП);
– процесному;
– процесно-інвестиційному.
у рамках процесного підходу еколого-інно-

ваційний процес характеризують як комп-
лексний процес, який включає розроблення, 
впровадження, розповсюдження, комерці-
алізацію й утилізацію нових споживацьких 
цінностей (товарів, техніки і т. д.). у рамках 
процесно-інвестиційного підходу інновація 
визначає процес інвестицій в інновації.

ефективність регулювальних впливів зна-
чною мірою залежить від змістовної якості 
поняття «екологічні товари», від того, який 
зміст слід вкладати у цей термін, тобто що 
регулювати та чим управляти.

екологічні товари – це економічні продукти, 
тобто результати господарської діяльності, 
що подані в матеріально-предметній формі 
(матеріальні продукти), у духовній чи інфор-
маційній формі (інтелектуальні продукти) або 
у вигляді виконаних робіт і послуг, виробни-
цтво та споживання яких сприяє зниженню 
інтегрального екодеструктивного впливу в 
розрахунку на одиницю сукупного суспільного 
продукту за одночасного підвищення еконо-
мічної ефективності у сферах їх виробництва 
та споживання [5, с. 49].

вітчизняні вчені розглядають екологічні інно-
вації як засіб розв’язання екологічних проблем.

серед інших важелів розв’язання еколо-
гічних проблем і забезпечення сталого розви-
тку економіки будь-якої країни пропонується 
створення економічних передумов розвитку 
підприємництва у природоохоронній галузі та 
розширення ринку екологічних інновацій. 

Рис. 1. Залежність рівня забруднення від типу вироблених товарів

Забруднення

Частка ЕТ у 
загальній кількості 

вироблених 
товарів, %

100

На окремому підприємстві

В Україні

У світі
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Формування ринку екологічних інновацій 
сприятиме вирішенню соціально-економічних 
та еколого-економічних проблем в україні. на 
рис. 1 схематично зображено, як переорієн-
тування в різних масштабах із традиційних 
на екологічні товари (ет) впливає на еколо-
гічне становище [1, с. 20]. Графік показує, що 
забруднення територій тим нижче, чим більші 
масштаби впровадження екологічних товарів. 

нині екологічне підприємництво розвива-
ється переважно за такими напрямами [5, с. 53]:

– виготовлення, установлення й експлу-
атація природоохоронних (очисних) спору-
джень; 

– розроблення та впровадження еколо-
гічно чистих технологій; 

– виробництво екологічно чистих продук-
тів; управління життєвим циклом товарів; 

– перероблення, транспорт та поховання 
відходів, ліквідація токсичних відходів; тор-
гівля екологічними технологіями, продуктами 
й відходами; енергозбереження;

– збереження земельних ресурсів; вод-
ний, повітряний контроль;

– екоаудит та екоекспертпза;
– екологічне кредитування та страху-

вання;
– природоохоронна пропаганда й освіта; 

екотуризм;
– екологічна медицина та професійна 

безпека;

– інформаційні технології;
– життєохоронні системи; 
– підтримування рівноваги екосистем.
нова екологічна продукція розробляється і 

випускається переважно в таких секторах еко-
номіки: виробництво і перероблення нафти та 
машинобудування і металообробка, хімічна 
промисловість, чорна металургія, виробництво 
будматеріалів, виробництво енергії, транспорт; 
точне устаткування, легка промисловість, хар-
чова промисловість, деревообробна промисло-
вість, друкарські послуги, екологічні послуги.

висновки з цього дослідження. отже, 
інновації дають можливість вигідно і раціо-
нально задовольнити наявний попит на ринку 
і вплинути на його формування. світова прак-
тика показує, що інновації є могутнім важе-
лем, що дає змогу вирішувати виникаючі 
суперечності і кризи. нині в україні однією з 
таких кризових ситуацій, викликаною інтен-
сивним і розширеним відтворенням, виявився 
стан навколишнього природного середо-
вища. основоположними напрямами розви-
тку аграрної сфери стає захист економічних 
інтересів українських виробників та забезпе-
чення стабільності щодо чутливих груп сіль-
ськогосподарських товарів. упровадження 
екологічних інновацій в аграрній сфері в умо-
вах глобалізації дасть можливість об’єднати 
науку, освіту, техніку і виробництво в єдину 
організаційно-економічну форму.

Література:
1. ковальчук с.Я. економіко-екологічне оновлення аграрного сектору в системі пріоритетів інноваційного 

розвитку / с.Я. ковальчук // економіка. Фінанси. Менеджмент. актуальні питання науки та практики. – 2016. – 
№ 12. – с. 16–25.

2. Господарський кодекс україни: Закон україни від 16 січня 2003 р. № 435-іу // Голос україни. – 2003. – 
14 березня. 

3.  Забарная Э.н. инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития: 
[монография] / Э.н. Забарная, с.к. Харичков. – одесса: иПрЭЭи нан украины, 2012. – 140 с. 

4. Закон україни «Про інноваційну діяльність» від 16.19.2012 № 5460-IV [електронний ресурс]. – режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

5. ілляшенко с.М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: [моногра-
фія] / с.М. ілляшенко, о.в. Прокопенко; за ред. д.е.н., проф. с.М. ілляшенка. – суми: університетська книга, 
2012. – 250 с. 

6. андреева н.н. Экономика и экология: совместимость развития: [монография] / с.к. Харичков, 
н.н. андреева, Л.е. купинец; иПрЭЭи нан украины. – о.: Феникс, 2007. – 180 с. 

7. романенко с. инновационное развитие украины в свете мирового опыта / с. романенко // інвестиції: 
практика та досвід. – 2010. – № 5. – с. 8–10.

8. технологічні парки: світовий та український досвід [електронний ресурс]. – режим доступу:  
http://www.tp.paton.kiev.ua/about/publis.php.



179

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 63-021.387:336.14

проблеми розвитку сільських територій  
у контексті трансформації бюджетної підтримки

невесенко а.в.
аспірант

ннЦ «інститут аграрної економіки»

у статті обґрунтовано національні пріоритети врегулювання проблем сталого розвитку сільських територій 
у контексті бюджетної підтримки з виокремленням соціально-економічних чинників. доведено необхідність 
проведення запропонованих заходів як для світу в цілому, так і для окремих країн із різним рівнем економіч-
ного розвитку. систематизовано пропозиції щодо вирішення аспектів розвитку сільських територій в україні з 
урахуванням світових тенденцій розвитку та досвіду країн Європейського союзу.

ключові слова: аграрний сектор, сталий розвиток, бюджетна підтримка, ресурси, робоча сила, екологія, 
глобалізація.

невесенко а.в. ПроБЛеМЫ раЗвитиЯ сEЛьCкиХ территорий в контексте трансФорМаЦии 
БЮджетной Поддержки

в статье обоснованы национальные приоритеты урегулирования проблем устойчивого развития сельских 
территорий в контексте бюджетной поддержки с выделением социально-экономических факторов. доказана 
необходимость проведения данных мероприятий как для мира в целом, так и для отдельных стран с различ-
ным уровнем экономического развития. систематизированы предложения по решению аспектов развития 
сельских территорий в украине с учетом мировых тенденций развития и опыта стран европейского союза.

ключевые слова: аграрный сектор, устойчивое развитие, бюджетная поддержка, ресурсы, рабочая сила, 
экология, глобализация.

Nevesenko A.V. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN THE CONTEXT 
OF TRANSFORMATION OF BUDGET SUPPORT

The article was justified by national priorities resolution of problems of sustainable development of rural areas 
in the context of budget support with the allocation of socio-economic factors. Proposed actions for the world as a 
whole and for individual countries with different levels of economic development are proven. Systematic proposals 
to address aspects of rural development taking into account world tendencies of development and the experience 
of the European Union.

Keywords: agriculture, sustainable development, budgetary support, resources, labor, environment, globalization.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. соціально-економічний розвиток 
села визначають як процес змін, спрямований 
на підвищення рівня розвитку економічної 
і соціальної сфер сільських регіонів, із міні-
мальними втратами для природного серед-
овища і найбільшим рівнем задоволення 
потреб сільського населення та інтересів 
держави. сільський розвиток потребує комп-
лексного підходу до вирішення всіх проблем 
сільських регіонів – економічних, соціальних, 
екологічних, демографічних – і потребує нау-
кового дослідження.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. наукові рекомендації щодо виділення 
перспективних заходів вирішення проблем 
розвитку сільських територій у контексті 
бюджетної підтримки обґрунтовано в науко-
вих доробках учених: с. кваші [1; 2], н. вдо-
венко [3; 8; 12], а. діброви [4], М. Хорунжого 
[5], н. коробової [6], в. Федько [7], Ю. Хиж-

няк [8], в. назаренка [9], М. жибака [11], 
в. Шкляра [15], о. кузьмака [17] та ін. Проте 
потребують поглибленого вивчення питання 
врегулювання проблем розвитку вітчизняних 
сільських територій з урахуванням світових 
тенденцій розвитку та тенденцій розвитку 
країн Європейського союзу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – запропонувати кон-
цептуальні підходи до вирішення проблем 
сталого розвитку вітчизняних сільських тери-
торій у контексті бюджетної підтримки з вио-
кремленням соціально-економічних чинників.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поглиблений аналіз чинників станов-
лення, функціонування та розвитку сільських 
територій у контексті трансформації бюджет-
ної підтримки та сучасних глобальних проце-
сів, спонукає вчених і до вивчення проблем 
формування трудового потенціалу. При цьому 
у розвитку трудового потенціалу будь-якого 
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структурного рівня провідна роль належить 
соціально-економічним чинникам. серед них 
можна виокремити характер відносин влас-
ності, що визначає умови зайнятості, її рівень 
та використання праці різних статевовікових 
груп населення, форми зайнятості, співвідно-
шення рівнів зайнятості і безробіття, галузеву 
структуру; специфіку трудових відносин, яка 
відображає умови найму, рівень організа-
ції праці та її оплати, форми морального та 
матеріального стимулювання; систему освіти 
та механізм підготовки і перепідготовки, що 
істотним чином впливає на якість і віддачу 
трудового потенціалу. крім того, важливе 
місце займають розподільні відносини, що 
визначають умови відтворення населення, 
рівень життя людей, можливості повноцінного 
харчування, лікування і відпочинку, профе-
сійного становлення, отримання освіти, жит-
лово-побутові умови. 

третім складником є виокремлення осо-
бливостей виробничо-господарського меха-
нізму та психологічний клімат, який також 
має вагомий вплив на формування і викорис-
тання трудового потенціалу. він виражається 
через характер і зміст праці, рівень комплек-
сної механізації і автоматизації виробництва, 
рівень організації праці, технічну озброєність 
праці і забезпеченість робочого місця. на 
жаль, нині багато керівників сільськогоспо-
дарських підприємств ігнорують позитивну 
дію даного фактору, що, своєю чергою, при-
зводить до зменшення зайнятих у сільському 
господарстві. Зокрема, мало уваги приділя-
ється профорієнтаційній роботі з молоддю, як 
результат, після навчання у містах мало хто 
повертається в сільську місцевість, а отже, і в 
сільське господарство. крім факторів загаль-

ного характеру, на кількісно-якісні параметри 
трудового потенціалу впливають конкретні 
умови господарювання різних територіаль-
них суб’єктів. Природно-географічні умови 
(кліматичні особливості, наявність і розробка 
природних ресурсів, природна родючість 
ґрунтів, рівень освоєння території). до вище 
згаданих чинників також можна віднести роз-
виток соціальної інфраструктури. За ступе-
нем впливу на формування і розвиток міських 
і сільських населених пунктів як і міської та 
сільської території у цілому соціальне серед-
овище відіграє важливу роль. Зокрема, від 
соціальних умов залежать розвиток та ефек-
тивність сільськогосподарського виробництва 
та відродження села. Проте слід зазначити, 
що зараз більшість сільських поселень не в 
змозі надати селянам необхідний асортимент 
соціальних послуг. через відсутність значної 
кількості об’єктів соціальної сфери на селі 
переважна частина сільських жителів зму-
шена одержувати їх за межами постійного 
проживання, тому доступність їх для кожного 
сільського жителя є одним із визначальних 
показників соціальної характеристики насе-
лених пунктів та сільських територій. на цей 
показник впливають густота і людність насе-
лених пунктів, житлові умови, рівень забезпе-
ченості об’єктами соціальної інфраструктури 
(дитячими дошкільними закладами, закла-
дами охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля), 
їх потужність, розвиток торгівлі, громадського 
харчування, транспортної та телефонної 
мереж. несприятливі тенденції щодо погір-
шення рівня та якості життя в сільській місце-
вості спостерігаються у демографічній сфері: 
відбувається випереджальне зменшення 
чисельності населення в сільській місцевості. 

Рис. 1. Частка сільського населення україни та Черкаської області 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2016
рік

частка сільського населення України

частка сільського населення Черкаської області



181

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Це веде до поступового зменшення частки 
сільського та зростання частки міського насе-
лення україни (рис. 1). 

Причому цей процес відбувається з при-
чин як природного скорочення за рахунок 
дисбалансу народжуваності та смертності, 
так і міграції. Хоча останнім часом у сільській 
місцевості фіксується деяке поліпшення ситу-
ації з народжуваністю, проте високий рівень 
смертності, що перевищує рівень народжува-
ності в усіх регіонах україни (за винятком рів-
ненської та Закарпатської областей), указує 
на від’ємний природний приріст населення та 
залишається однією з основних причин депо-
пуляції сільського населення нашої держави. 
частка сільського населення черкаської 
області в 2016 р. становить 44,1% порівняно з 
31,4% в цілому по україні. 

скорочення сільської частини населення 
за рахунок вищенаведених факторів призво-
дить до збільшення демографічного наван-
таження в сільській місцевості, що посилює 
ресурсні потреби для вирішення економічних 
і соціальних проблем, пов’язаних із соціаль-
ним забезпеченням непрацездатної частини 
населення, та лягає додатковим тягарем на 
бюджети сільських районів.

При цьому рівень демографічного наван-
таження суттєво відрізняється за регіонами 
країни. найгірші показники наявні в чернігів-
ській, Хмельницькій, вінницькій, житомир-
ській, черкаській, сумській, кіровоградській, 
київській та тернопільській областях. З усіх 
вікових груп сільського населення найбільше 
навантаження припадає на людей віком 
більше 70 років, і лише в рівненській та Закар-
патській областях навантаження молодшого 
за працездатний вік перебільшує старшого 
за працездатний. отже, більша частка соці-
альних видатків у більшості регіонів країни 
вже не може розглядатися як прямі інвестиції 
в людський капітал. виправлення демогра-
фічної ситуації, що склалася, вимагає виро-
блення цілком нових підходів у соціальній 
сфері, насамперед у галузі охорони здоров’я 
й пенсійного забезпечення населення. Поси-
люється диспропорційність структури сіль-
ського населення щодо міського за статтю: в 
сільській місцевості чисельність жінок пере-
вищує кількість чоловіків на 14,3%. у місь-
ких поселеннях це співвідношення становить 
17,8%. даний стан указує на значний відплив 
жінок фертильного віку до міста навіть за 
даними офіційної статистики, яка не враховує 
значну частку міграційних потоків усередині 
країни. Порушення статевого співвідношення 

загрожує погіршенням процесу відтворення 
сільської частини населення. розмивається 
відтворювальний потенціал для заміщення 
поколінь батьків поколіннями дітей. ситуа-
ція з відтворенням населення також погіршу-
ється високою кількістю розлучень порівняно 
з даними 1991 р.

до процесу скорочення чисельності сіль-
ського населення додається також міграцій-
ний рух: внутрішньорегіональний, міжрегіо-
нальний і міждержавний, який є достатньо 
точним індикатором економічного і соціаль-
ного становища. внутрішньодержавна та між-
державна міграції сільського населення змі-
нюють кількісні та якісні його характеристики, 
посилює непривабливість проживання (осо-
бливо для молоді) на сільських територіях. 
незважаючи на помітне нині зниження темпів 
міграції сільського населення, показовим цей 
процес назвати неможливо, оскільки, на нашу 
думку, це зниження пов’язане з тим, що на 
даний час найбільш активна та працездатна 
частина населення, що не знаходила мож-
ливостей для реалізації свого потенціалу в 
сільській місцевості, вже виїхала. населення, 
що залишилося нині в селі, або не має змоги 
виїхати, або адаптувалося до сучасної ситу-
ації, отже, нездатне до активної міграції, яка 
фіксувалася раніше. аналіз сальдо міграції за 
потоками в 2008 та 2016 рр. показує помітне 
зменшення міжрегіональної міграції та зміну 
тенденції рівня внутрішньорегіональної мігра-
ції, сальдо якої стало позитивним.

на ринку праці теж відбуваються зміни. 
За матеріалами вибіркових обстежень 
сільського населення україни станом на 
01.01.2016 рівень економічної активності 
сільського населення працездатного віку ста-
новив 73,1% загальної кількості населення 
відповідної вікової групи. При цьому в період  
2010–2016 рр. зміни рівня майже не відбу-
валося, у 2016 р. відбулося незначне під-
вищення економічної активності сільського 
населення – на 0,6%, тоді як активність місь-
кого населення знизилася на 1,3%. Більш 
виражена негативна динаміка спостері-
гається щодо рівня зайнятості сільського 
населення працездатного віку. За даними 
держкомстату, за період 2009–2016 рр. він 
знизився на 0,7 в.п. специфіка зайнятості в 
сільській сфері порівняно з міською вира-
жається в такому: а) домінуючою сферою 
зайнятості на селі є сільськогосподарське 
виробництво, де в окремих регіонах частка 
працівників у ньому досягає 80%; б) одна з 
найважливіших особливостей сфер зайня-
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тості на селі – це сезонність сільськогоспо-
дарських робіт [11, с. 199–204; 14, с. 99–102; 
15, с. 28–32]. саме сезонність за сформованої 
на селі виробничої структури створює тимча-
сові значні резерви праці, однак у визначені 
періоди з’являється потреба в додатковій 
робочій силі на деяких видах робіт, пере-
важно ручних; в) у більш низькому рівні роз-
витку в ній виробничих і невиробничих галу-
зей; г) у різному співвідношенні виробничих і 
невиробничих галузей; д) специфіка сільської 
зайнятості зв’язана з якісними характеристи-
ками сфер прикладання праці на селі, який, 
на жаль, недостатній, про що свідчать низькі 
показники продуктивності та ефективності, 
фондо-, энерго- і электроозброєності праці. 
особливо згадані показники найнижчі саме 
у сільському господарстві; е) сільські сфери 
зайнятості відрізняються від міських більш 
вузьким набором фахів, за котрими можуть 
бути використані працівники, крім того, у сіль-
ській місцевості вужче коло посад і фахів усе-
редині підприємств та обмежене число самих 
підприємств і організацій, сільські працівники 
не мають достатніх можливостей для пере-
ривання праці взагалі і з метою службового 
росту, відповідно, тут недостатні, а навіть 
можна сказати, відсутні умови для виробни-
чого росту; є) у сільській місцевості умови 
праці і життя сімей тісно пов’язані, як правило, 
з одним господарством і з результатами його 
діяльності, рівнем його економічного розви-
тку, що значно зменшує можливості манев-
рування сільського трудового потенціалу; 
ж) за нинішньої структури видів праці в сіль-
ському господарстві гостро постає проблема 
використання жіночої праці на селі, тому що 
на багатьох сільськогосподарських робо-
тах, у тому числі механізованих, умови праці 
несприятливі для жінок; з) у сільській місце-
вості недостатньо розвинута соціальна інф-
раструктура, яка, на нашу думку, має досить 
вагомий вплив на закріплення тут працівни-
ків, їх здатність до праці [17; 14, с. 99–102; 
16, с. 17–21; 13, с. 63–66; 18]. Залишається 
гострою проблема безробіття. структурні зру-
шення, що відбуваються на сучасному етапі 
розвитку національної економіки, призводять 
до суттєвих негативних змін на ринку праці, 
зокрема до достатньо значних обсягів і рівня 
безробіття економічно активного населення і, 
як наслідок, до неефективного використання 
робочої сили. Головною причиною безробіття 
сільського населення є, на нашу думку, струк-
турні чинники, пов’язані з різким падінням 
обсягів сільськогосподарського виробництва, 

про що свідчать різке зменшення посівних 
площ і поголів’я великої рогатої худоби як у 
період трансформаційної кризи, так і в останні 
роки, а також повільність упровадження рин-
кових перетворень у сільській місцевості та 
диверсифікації економіки села, а також за 
наслідками світової фінансової кризи. ана-
ліз структури безробітного населення в сіль-
ській місцевості за причинами незайнятості 
свідчить, що найбільша кількість безробітних 
реєструється через звільнення з економічних 
причин, тобто найбільша частка безробітних 
зумовлена складним фінансовим станом під-
приємств, що змушує керівників виробництва 
скорочувати робочі місця. Попри те що кіль-
кість новостворених робочих місць зростає, 
проблему працевлаштування це не вирішує. 
кількість звільнених працівників у сільському 
господарстві в півтора рази перевищує кіль-
кість прийнятих. відсоток до загальної кіль-
кості населення відповідної вікової групи на 
кінець 2016 р. у черкаській області вищий, ніж 
в цілому по україні. Порівняно з країнами еко-
номічної співдружності в україні в процент-
ному відношенні до загальної робочої сили 
відсоток працівників, зайнятих у сільському 
господарстві, є значно вищим. Це відобра-
жає як структурні особливості, так і частку 
населення, що проживає на сільських тери-
торіях, і значення сільського господарства 
та аграрного сектору економіки для еконо-
міки україни в цілому. Починаючи з 60-х років 
минулого століття проявлялася тенденція до 
значного зниження можливостей щодо зайня-
тості в сільському господарстві. однак про-
тягом останніх років у старих країнах – чле-
нах Єс було досягнуто певне «поглинання» 
такого зниження за рахунок можливостей 
несільськогосподарської зайнятості на селі, 
що навіть призвело до руху назад до села в 
деяких країнах Єс. тенденція до скорочення 
чисельності сільського населення і можли-
востей зайнятості в сільському господарстві 
знаходить своє відображення в усіх облас-
тях україни, включаючи черкаську область. 
За оцінками, це 29,7% економічно-активного 
населення, зайнятого в сільському господар-
стві. однак існує ймовірність зниження цієї 
тенденції протягом наступних років, і це має 
стати завданням будь-якої стратегії розвитку 
сільських територій, що певним чином можна 
забезпечити через створення можливостей 
несільськогосподарської зайнятості на селі. 
трудові ресурси в сільському господарстві 
досить обмежені, що ж стосується продук-
тивності праці, то можливості її росту, по суті, 
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безмежні. для успішного рішення різноманіт-
них економічних і соціальних завдань, що сто-
ять перед країною, немає іншого шляху, крім 
прискореного росту продуктивності праці, різ-
кого підвищення ефективності всього суспіль-
ного виробництва. особливе значення таке 
положення має для сільського господарства, 
де весь приріст продукції забезпечується за 
рахунок підвищення продуктивності праці. 
Це ключове питання розвитку економіки сіль-
ського господарства. Підвищення продуктив-
ності праці прямо й безпосередньо пов’язане 
з досягненнями науково-технічного прогресу, 
зі здійсненням усебічної інтенсифікації вироб-
ництва. інтенсифікація, підвищення енерго-
оснащеності праці дють змогу заощаджувати 
живу працю, знижувати його витрати. на 
практиці це виражається у зростанні обро-
блюваних площ і поголів’я тварин на праців-
ника, у зниженні витрата праці на одиницю 
земельної площі й на голову худоби. Підви-
щення рівня технічної оснащеності сільського 
господарства завдяки поліпшенню якості 
проведення робіт, дотриманню оптимальних 
строків їхнього виконання сприяє не тільки 
скороченню потреби в праці, але й росту 
врожайності культур, продуктивності тварин. 
україна відстає сьогодні за рівнем середньо-
місячної заробітної плати щонайменше у два 
рази від росії, у чотири рази – від Польщі, у 
сім разів – від словенії. йдеться про аграрний 
сектор економіки, де рівень заробітної плати 
залишається найнижчим. навіть заходи, які 
останніми роками зроблені урядом україни 
для стабілізації в аграрному секторі, основні 
параметри сільського господарства, що стосу-
ються можливості відтворення, рівня оплати 
праці, доходу продовжують залишатися на 
найнижчому рівні. одна з причин такого поло-
ження – низька ефективна зайнятість, яку 
необхідно розглядати у зв’язку з прибутко-
вістю праці. 

нині сільськогосподарське виробництво 
в україні є малоефективним сектором еко-
номіки. низька ефективність галузі, її некон-
курентоспроможність мають багато причин, 
серед яких не останнє місце займає від-
сутність дійової системи мотивації продук-
тивності праці зайнятих у галузі трудівників. 
неефективність діючої системи мотивації, 
крім усього іншого, зумовлена низькою ціною 
праці аграріїв. низька заробітна плата пра-
цівників аграрних підприємств є загально-
світовою тенденцією. в україні також спо-
стерігається відставання її рівня в цілому по 
економіці. аналізуючи причини низької ціни 

сільської робочої сили, слід визначити низку 
факторів. Перше – це мізерність оплати 
праці, зумовлена неефективністю сільсько-
господарського виробництва, нижчою його 
прибутковістю порівняно з іншими галузями. 
серйозною проблемою підвищення заробіт-
ної плати є фінансові труднощі, що прояв-
ляються у нестачі оборотного капіталу. крім 
того, підвищення заробітної плати стриму-
ється і через те, що це призведе до зростання 
собівартості сільськогосподарської продукції, 
яка і без того не відрізняється високою при-
бутковістю. середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників, зайнятих у сіль-
ському господарстві черкаської області вища, 
ніж у цілому по україні [15, с. 28–32]. Можна 
зробити висновки, що наявний доход на одну 
особу в 2016 р. у черкаській області нижчій, 
ніж у цілому по україні, на 13,7%. Зберігає 
свою значущість чинник мотивації праці пра-
цівників села. низька заробітна плата зовсім 
не сприяє ефективній праці селян. для біль-
шості працівників сільського господарства їх 
доходи не знаходяться в прямій залежності 
від продуктивності праці, що є одним із чин-
ників загострення проблеми сталості розви-
тку сільського господарства. аграрний сек-
тор економіки не може стало й ефективно 
функціонувати без працівників, що володіють 
технічними, агрономічними, зоотехнічними 
та ветеринарними знаннями. компетентність 
працівників сільського господарства – най-
важливіший соціально-економічний чинник 
успішного функціонування аграрної сфери. 
ситуація, що склалася, негативно впливає 
на сталість розвитку сільського господарства. 
важливим чинником загострення проблеми 
сталості галузі залишається майнове розша-
рування населення. Посилюється урбаніза-
ція територій, що приводить до скорочення 
чисельності сільських жителів, зокрема тієї 
частини економічно активного населення, 
яка безпосередньо пов’язана з виробництвом 
продовольства. Підвищення рівня зайнятості 
сільського населення ґрунтується на погли-
бленні агропромислової інтеграції. сферою 
використання праці більшості вивільнюва-
них працівників стають допоміжні і підсобні 
цехи, переробні та промислові виробництва 
безпосередньо в селі, а також кооперативи, 
малі підприємства з переробки сільськогос-
подарської продукції, ремонту та обслугову-
вання техніки, збуту продукції, постачання 
фермерським господарствам і кооперати-
вам, виробництва будівельних матеріалів; 
організація недержавних об’єднань за типом 
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«фермер – переробне підприємство – мага-
зин», які забезпечують швидше переміщення 
продукції від виробника до споживача; розви-
ток сфери обслуговування на селі. одним зі 
шляхів подолання проблеми зайнятості сіль-
ського населення регіону може бути подаль-
ший розвиток власної справи, розширення 
самозайнятості на селі в аграрному та обслу-
говуючому його секторах. однак недоско-
нала фінансово-кредитна політика, несприят-
ливе оподаткування, корупція, бюрократизм, 
низька конкурентоспроможність продукції 
гальмують розширення підприємницької 
діяльності. Модель ринку праці в сільській 
місцевості має враховувати активну дер-
жавну політику зайнятості, основу якої стано-
витиме не сприяння заповненню вакантних 
робочих місць і сплата допомоги з безробіття, 
а запобігання її появі. Працевлаштування 
державною службою зайнятості безробітних 
на селі, їх перепідготовка, залучення до сус-
пільних робіт навряд чи можливо вважати 
найдієвішими методами регулювання зайня-
тості [3, с. 3–17; 10, с. 22–28; 11, с. 199–204]. 
необхідні внутрішні зрушення в агросфері, 
зокрема підвищення капіталоозброєності 
сільськогосподарської праці та механізації 
робіт, дієва підтримка розвитку високопродук-
тивного приватного аграрного виробництва і 
бізнесу, а також коригування структури еко-
номіки в напрямі розвитку споживчих галузей 
промисловості та сфери послуг, зокрема на 
селі, що забезпечить переміщення робочої 
сили. обмеженість фінансових і організацій-

них ресурсів служби зайнятості на селі, скоро-
чення інвестицій і вакансій на селі перетворю-
ють її лише на посередника між роботодавцем 
і робочою силою, зменшуючи напругу на регі-
ональних ринках праці, але не створюючи 
динамічну рівновагу попиту і пропозиції.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, маємо можливість прийти до висновку, 
що проблеми пов’язані з розумінням громадя-
нами тенденцій розвитку суспільства і природи, 
задоволенням потреб, необхідністю переходу 
до сталого розвитку. вважаємо, що слід пере-
глянути і досягти вирішення таких завдань:

1. Підвищити рівень доходів та якості 
життя, захищеності життєдіяльності насе-
лення від негативних екологічних чинників з 
урахуванням помірного використання при-
родних ресурсів зі створенням умов для їх 
належного відтворення в умовах глобалізації 
економіки.

2. Забезпечити екологічне виховання гро-
мадян, підняти екологічну культуру насе-
лення, виокремивши стереотипне ставлення 
до екологічних і соціальних проблем, розви-
нути у громадян сучасні наукові уявлення про 
природу та суспільство, сформувати еколо-
гічну свідомість органів і осіб, що приймають 
рішення на різних рівнях, гармонізувавши їх з 
європейськими.

3. Підвищити значимість наявних заходів 
щодо заохочення до економії ресурсів, захисту 
довкілля, посилити законодавчу підтримку 
територіальних громад щодо природних ресур-
сів з урахуванням інтеграційних процесів.
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у статті проведено аналіз основних показників, що характеризують сучасний рівень інвестиційно-іннова-
ційної діяльності Львівської області за період 2011–2015 рр. охарактеризовано особливості інвестиційно-ін-
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Radukh N.B. ASSESSMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL OF LVIV REGION
In the article analyzed the main indicators of the current level of investment and innovation Lviv region for the 

period 2011-2015. The peculiarities of investment and innovation process at the regional level and suggests areas 
of investment and enhance innovation with regard to the identified trends.

Keywords: investment, innovation, basic research, applied research, foreign direct investment, scientific and 
technical services.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. в умовах зростаючої конкуренції 
питання оцінки інноваційної активності під-
приємств та їх інвестиційного забезпечення 
є одними з найактуальніших, оскільки впро-
вадження інноваційних продуктів є базисом 
ефективного розвитку підприємства, регіону та 
країни в цілому. інноваційна активність та інвес-
тиційне забезпечення нерозривно пов’язані 
категорії, що забезпечують економічну та соці-
альну ефективність суб’єктів господарювання. 
сучасна ситуація демонструє, що інновації 
звелися до мінімального рівня, а інвестиції 
спрямовуються переважно в проекти з корот-
костроковими цілями [3, с. 73]. аналіз інвести-
ційно-інноваційного потенціалу забезпечить 
можливість розроблення адекватної моделі 
інноваційно-інвестиційного розвитку регіону. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у науковій літературі питанням оцінювання 
тенденцій інвестиційно-інноваційних проце-
сів на регіональному рівні присвячено багато 
публікацій вітчизняних науковців, серед яких: 
і. вахович, М. вознюк, в. денисюк, н. Глади-

нець, а. кузнєцова та ін. однак не всі аспекти 
цієї багатoгранної проблеми з’ясовано. Багато 
положень мають дискусійний характер і потре-
бують подальшого аналізу та обговорення.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження полягає 
у визначенні динаміки інвестиційно-інновацій-
них процесів Львівської області в сучасних 
умовах економічного розвитку та посилення 
впливу глобалізаційних процесів.

для досягнення поставленої мети визна-
чено такі основні завдання:

– здійснити оцінку сучасного стану іннова-
ційної активності підприємств регіону;

– проаналізувати інвестиційний потенціал 
регіону та визначити основні джерела здій-
снення інвестицій;

– визначити перспективні напрями роз-
витку інвестиційно-інноваційних процесів у 
Львівській області. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. інновації та інвестиції є нерозрив-
ними складниками інноваційно-інвестицій-
ного процесу, мета якого полягає в досягненні Ек
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вищого рівня конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання, регіонів та країни 
у цілому. інноваційно-інвестиційний потен-
ціал дає комплексну характеристику іннова-
ційного розвитку економіки, включаючи всі 
види матеріальних і нематеріальних ресурсів 
інноваційної сфери діяльності, інвестиційні 
ресурси на здійснення інноваційного процесу, 
інституціональні умови та організаційно-еко-
номічні механізми щодо забезпечення іннова-

ційно-інвестиційного процесу для досягнення 
постійного зростання конкурентоспромож-
ності національної економіки [3, с. 74].

аналіз обсягів виконаних науково-тех-
нічних робіт за період 2011–2015 рр. пока-
зав позитивну динаміку у фундаментальних 
дослідженнях, які зросли на 13% порівняно з 
2011 р., та в науково-технічних послугах – на 
0,9%; прикладні дослідження зменшилися на 
5,7%, а розробки – на 8,2% (табл. 1).

таблиця 1
обсяги та структура виконаних наукових та науково-технічних робіт  

у львівській області

Роки
всього, у 

фактичних 
цінах

за видами робіт
фундаментальні 

дослідження
прикладні 

дослідження розробки науково-технічні 
послуги

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
2011 308330,8 106436,1 34,5 74973,7 24,3 96056,2 31,2 30864,8 10,0
2012 300802,4 125030,8 41,6 66272,2 22,0 75322,9 25,0 34176,5 11,4
2013 314935,8 135276,5 43,0 67034,8 21,3 82839,0 26,3 29785,5 9,5
2014 294246,8 133726,2 45,4 68341,0 23,2 63645,6 21,6 28534,0 9,7
2015 309151,2 146801,4 47,5 57396,0 18,6 71104,7 23,0 33849,1 10,9

Джерело: складено на основі [5] 

таблиця 2
оцінка впровадження інновацій на підприємствах львівської області

показники Роки 2015 р. до 
2011 р., %2011 2012 2013 2014 2015

частка підприємств, що впроваджували 
інновації, % 9,8 10,8 12,0 12,6 18,4 8,6

впроваджено нових технологічних процесів, 
процесів 39 46 47 60 49 25,64

у т. ч. маловідходні, ресурсозберігаючі 9 9 7 13 14 55,56
освоєно інноваційної продукції, наймену-
вань 119 115 111 132 251 110,92

із них нові види техніки 15 21 16 15 22 46,67
частка реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промислової, % 1,5 2,1 3,0 2,1 1,9 0,4

Джерело: складено на основі [5] 

таблиця 3
обсяги та структура джерел фінансування інноваційної діяльності  

у львівській області

Роки
Загальна 

сума 
витрат

у тому числі за рахунок коштів
власних 
коштів

вітчизняних 
інвесторів

іноземних 
інвесторів інших джерел

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
2011 162676,8 146669,8 90,16 5319,7 3,27 9659,8 5,94 1027,5 0,63
2012 280614,4 261419,4 93,16 0,00 0,00 0,00 0,00 19195 6,84
2013 257053,9 213668,2 83,12 0,00 0,00 0,00 0,00 43385,7 16,88
2014 219754 183234 83,38 2504,7 1,14 0,00 0,00 34015,6 15,48
2015 277796 206605 74,37 11069 3,98 0,00 0,00 60122,2 21,64

Джерело: складено на основі [5] 
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незважаючи на скорочення обсягів вико-
наних наукових та науково-технічних робіт, 
частка підприємств, що впроваджували інно-
ваційні розробки, у 2015 р. зросла на 8,6% 
проти показника 2011р. та на 6,4% порівняно 
з показником 2013 р. (табл. 2). 

у 2013 р. серед організацій Львівській 
області, які виконували науково-технічні 
роботи, працювало 76 підприємств, тобто їхня 
частка скоротилася на 12,64% порівняно з 
2005 р.; порівнюючи з україною їхня частка ста-
новить 6,65%; як результат, Львівська область 
займає третє місце після міста києва та Хар-
ківської області за даним показником [5].

Пoрушення умов виконання нормативних 
актів щoдо активізації наукoво-технічної та 
інноваційної діяльнoсті характеризує наявність 
певних об’єктивних перешкoд, без подoлання 
чи врахування яких досягти ефективності 
інноваційної політики неможливо. названі 
перепони ведуть до руйнування цілісності 
іннoваційного процесу, упoвільнення рoзвитку 
та занепаду йoго складників. отже, втрача-
ється екoномічний ефект і від вкладень у фун-
даментальні і прикладні дoслідження [3, с. 76].

основним стримуючим фактором іннова-
ційного розвитку економіки на державному і 
регіональному рівнях, як правило, є постійна 
нестача власних коштів у підприємств.

на початку періоду незалежності україни 
практично єдиним джерелом фінансування 
науково-технічного розвитку залишалися 
бюджетні асигнування та кошти децентралізо-
ваних фондів цільового призначення, які фор-
мувалися за адміністративно встановленими 
нормативами. в умовах постійного скоро-
чення бюджетного фінансування інноваційних 
заходів держава фінансує в незначних обся-

гах переважно фундаментальні та прикладні 
дослідження, що мають загальнонаціональне 
значення, а також міждержавні, загальнодер-
жавні науково-технічні програми та проекти. 
крім того, держава створює умови для фінан-
сування науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт із різних джерел. сьогодні 
в україні основними джерелами фінансування 
інноваційної діяльності є: кошти державного 
бюджету україни та місцевих бюджетів; власні 
кошти спеціалізованих державних і комуналь-
них інноваційних фінансово-кредитних уста-
нов; власні та позичені кошти підприємств; 
ресурси фінансово-кредитних організацій (бан-
ків, інвестиційних компаній, страхових компа-
ній, венчурних фондів та ін.); кошти фізичних 
осіб, а також інші джерела, які не заборонені 
чинним законодавством [3, с. 77–78].

визначальним чинником інноваційної 
діяльності є фінансування відповідних робіт. 
в україні у 2013 р. на їх здійснення інно-
ваційно активні підприємства витратили 
11,16 млрд. грн., що в два рази більше, ніж 
у 2005 р., та на 5,68% більше, ніж у 2012 р. 
[7, с. 83–84]. у Львівській області впродовж 
зазначеного періоду зафіксовано зниження 
питомої ваги витрат на інноваційну діяльність 
у загальних витратах та за рахунок власних 
коштів і коштів інвесторів за винятком інших 
джерел фінансування (табл. 3).

у 2015 р. основним джерелом фінансу-
вання інноваційної діяльності в області були 
власні кошти підприємств, частка яких у 
загальному обсязі фінансування інноваційних 
робіт дорівнювала 74,37%, що на 9% менше 
порівняно з 2014 р. та на 15,8% порівняно з 
2011 р. За аналізований період практично 
відсутнє фінансування інновацій за рахунок 

таблиця 4
обсяги витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств  

львівської області, тис. грн.

показник Роки 2015 р. до 
2011 р., %2011 2012 2013 2014 2015

Загальна сума витрат, у т. 
ч. за напрямами 162676,8 280614,4 257053,9 219754,3 277796,2 41,44

внутрішні дослідження і 
розробки 7454,7 9053,5 7735,6 13744,6 35825,3 79,19

зовнішні дослідження і роз-
робки 414,6 1399,0 7983,8 3103,2 12748,6 96,75

придбання нових технологій 221,8 268,1 578,7 219,2 1464,9 84,86
придбання машин та 
обладнання для впрова-
дження інновацій

148192,8 259954,9 232494,4 149875,6 202756,6 26,91

інші витрати 6392,9 9938,9 8261,4 52811,7 25000,8 74,43
Джерело: складено на основі [5] 
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надходжень коштів іноземних інвесторів, що 
дуже негативно позначається на інновацій-
ному розвитку регіону. 

отже, інноваційна діяльність в області 
залишається на відносно низькому рівні, 

проте з позитивною тенденцією до зростання. 
останніми роками частка інноваційно актив-
них підприємств (які здійснювали заходи, 
спрямовані на підвищення технологічного 
рівня виробництва і випуску нової продукції) 

таблиця 5
Рейтинг регіонів україни за рівнем залучення прямих іноземних інвестицій,  

млн. дол. сШа, на початок року

Роки україна
львів-

ська обл./ 
місце

місце /Регіони-лідери обсяг місце /Регіони-
аутсайдери обсяг

2011 44806,0 1254,6/ 5
1/дніпропетровська обл. 7495,1 25/ тернопільська обл. 59,8

2/Харківська обл. 2716,9 24/ чернівецька обл. 61,9
3/ донецька обл. 2278,2 23/ кіровоградська обл. 65,0

2012 50333,9 1387,8/ 5
1/дніпропетровська обл. 8208,2 25/ чернівецька обл. 61,9

2/Харківська обл. 2814,3 24/ тернопільська обл. 61,9
3/ донецька обл. 2646,9 23/ кіровоградська обл. 72,4

2013 54462,4 1637,8/ 5
1/дніпропетровська обл. 8351,8 25/ чернівецька обл. 64,3

2/Харківська обл. 2170,4 24/ тернопільська обл. 64,6
3/ донецька обл. 2981,6 23/ кіровоградська обл. 103,7

2014 57056,4 1701,4/ 5
1/дніпропетровська обл. 9064,0 24/ тернопільська обл. 68,9

2/ донецька обл. 3602,5 23/ чернівецька обл. 80,2
3/Харківська обл. 2131,9 22/ чернігівська обл. 128,4

2015 45744,8 1374,6/ 5
1/дніпропетровська обл. 7643,2 24/ тернопільська обл. 55,8

2/ донецька обл. 2168,3 23/ чернівецька обл. 68,6
3/ київська обл. 1787,2 22/ кіровоградська обл. 82,0
Джерело: складено на основі [5] 

таблиця 6
обсяги надходження прямих іноземних інвестицій із країн світу  

в економіку львівської області

країна
2011 2012 2013 2014 2015

млн. 
дол. 
сШа

%
млн. 
дол. 
сШа

%
млн. 
дол. 
сШа

%
млн. 
дол. 
сШа

%
млн. 
дол. 
сШа

%

всього, у т. ч. 1358,2 100 1635 100 1706 100 1374,9 100 1248,1 100
Польща 384 28 397,9 24,3 422,2 24,7 392,1 28,5 382,9 30,7
австрія 211,4 16 220,8 13,5 227,4 13,3 199,3 14,5 178,4 14,3
кіпр 167,8 12 478,2 29,3 474,9 27,8 281,7 20,5 213 17,1
велика Британія 111 8 30,9 1,9 38,4 2,3 32,9 2,4 30,4 2,4
німеччина 80,8 6 84,7 5,2 94,5 5,5 85,4 6,2 80,7 6,5
данія 76,3 6 72,7 4,4 69,9 4,1 63,1 4,6 60,8 4,9
Швейцарія 75,7 6 76,2 4,7 78 4,6 73 5,3 69,7 5,6
сШа 74 6 22,4 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
канада 20,5 2 19,9 1,2 22,8 1,3 20,8 1,5 19,8 1,6
угорщина 19,4 1 20,8 1,3 24,8 1,5 23,9 1,7 23,3 1,9
Ліхтенштейн 17,7 1 18,7 1,1 19,5 1,1 0 0,0 0 0,0
нідерланди 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 1,7 37,2 2,7 38,2 3,1
віргінські острови 0,0 0,0 64,4 3,9 69,8 4,1 54,3 3,9 49,6 4,0
Гонконг 0,0 0,0 16,1 1,0 16,1 0,9 0 0,0 0 0,0
інші країни 119,6 9 111,1 6,8 118,8 7,0 111,2 8,1 101,3 8,1

Джерело: складено на основі [5] 
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становила 6,2–16,6% від загальної кількості 
промислових підприємств. При цьому частка 
реалізованої інноваційної продукції в загаль-
ному обсязі промислової продукції становила 
лише 1,5–3,5% [5]. 

ураховуючи дослідження, проведені 
о. олійником та М. дацишиним, що показу-
ють високий рівень кореляційної залежності 
між інвестиційним потенціалом регіону та 
розміром прямих іноземних інвестицій, «таке 
порівняння ілюструє міру використання інвес-
тиційного потенціалу території» [8, с. 33]. важ-
ливим показником, який характеризує розви-
ток інвестиційної активності, є обсяг прямих 
іноземних інвестицій у виробничо-господар-
ську діяльність вітчизняних підприємств. Про-
аналізуємо зміну рівня залучення прямих 
іноземних інвестицій у Львівську область, 
порівнюючи її стан із регіонами-лідерами та 
регіонами-аутсайдерами країни (табл. 5).

За останні п’ять років Львівщина займає 
п’яте місце серед регіонів україни за обсягами 
надходження прямих іноземних інвестицій в 
економіку регіону, поступаючись регіонам-
лідерам: дніпропетровській, донецькій, київ-
ській та Харківським областям. При цьому 
частка надходжень у Львівську область не 
перевищує 3% від усіх надходжень в україну, 
тобто потенціал для розширення інвестицій-
них вливань у регіон дуже великий.

оснoвними факторами, що мoжуть спри-
яти залученню інoземних інвестицій в еконо-
міку Львівщини, є значний ринок збуту з вели-
кими потенційними можливoстями.

найбільші обсяги інвестицій в економіку 
регіону надходять із країн Єс (табл. 6). Якщо в 
2001–2002 рр. частка прямих іноземних інвес-
тицій у Львівську область становила майже 
30%, то на початок 2013 р. – уже 84,1%, однак 

скорoтилася частка інвестицій із країн снд та 
інших країн.

суттєві oбсяги інвестицій спрямовані у 
фінансoву та страхову діяльність – 453,8 млн. 
дoл. (третина від загального обсягу), опе-
рації з нерухомим майном – 94,3 млн. дол. 
(6,9%), діяльність у сфері адміністративнoго та 
допoміжного обслуговування – 85,1 млн. дол. 
(6,2%), оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 
автотранспортних засoбів і мотоциклів – 
46,5 млн. дол. (3,4%). Професійна, наукова та 
технічна діяльність інвестуються в розмірі не 
більше 1% до загальної суми капіталовкладень 
у регіон (у 2014 р. – 0,9%, у 2015 р. – 0,6%).

висновки з цього дослідження. За таких 
обставин державне регулювання інвестиційно-
іннoваційної діяльності має бути спрямоване 
на пряме управління інвестиціями, контр-
оль над законністю здійснення інвестиційної 
діяльнoсті всіма учасниками та інвесторами. 
держава пoвинна стати надійним помічником 
і партнером. інший важливий складник – залу-
чені кошти. Банківська система за підтримки 
держави має забезпечити вливання фінан-
сових ресурсів в економіку. у цьому контексті 
актуальними є питання страхування та гаран-
тування інвестицій, де держава повинна запро-
вадити чіткі правила до виконання. реалізація 
регіональної інноваційної політики передбачає 
використання методичних підходів, що забез-
печують узгодження інтересів суб’єктів госпо-
дарювання на даній території для її економіч-
ного і соціального розвитку.

велике значення у забезпеченні іннова-
ційної активності мають вибір певної страте-
гії інноваційного розвитку та її реалізація, а 
також рівень забезпеченості різними ресур-
сами в інноваційній сфері та якість управ-
ління ними.
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мотиваційні аспекти управління розвитком персоналу  
в контексті оптимізації зайнятості населення країни

антипцева о.Ю.
кандидат економічних наук,

українська інженерно-педагогічна академія

у статті вдосконалено теоретико-методичний базис мотивації розвитку персоналу підприємства. управ-
ління розвитком людських ресурсів вивчається як мотивований макро- і мікроекономічним рівнями процес. 
система мотивації безперервного розвитку персоналу на підприємстві розглядається як єдність двох під-
систем – державного економічного стимулювання сфери професійного навчання та розвитку працівників, з 
одного боку, і мотивації розвитку персоналу на підприємствах на засадах продуктивної діяльності – з іншого. 
досліджено механізм узгодження інтересів та формування стійких партнерських відносин між усіма учасника-
ми процесу внутрішньофірмової підготовки і розвитку виробничого персоналу з орієнтацією на задекларовані 
державою пріоритети у даній сфері. 

ключові слова: розвиток персоналу, мотивація безперервного розвитку персоналу, конкурентоспромож-
ність, державне економічне стимулювання, мобільність персоналу, зайнятість населення.

антипцева е.Ю. МотиваЦионнЫе асПектЫ уПравЛениЯ раЗвитиеМ ПерсонаЛа в контексте 
оПтиМиЗаЦии ЗанЯтости насеЛениЯ странЫ

в статье усовершенствован теоретико-методический базис мотивации развития персонала предприятия. 
управление развитием человеческих ресурсов изучается как мотивированный макро- и микроэкономическим 
уровнями процесс. система мотивации непрерывного развития персонала на предприятии рассматривается 
как единство двух подсистем – государственного экономического стимулирования сферы профессионально-
го обучения и развития работников, с одной стороны, и мотивации развития персонала на предприятиях на 
основе продуктивной деятельности – с другой. исследован механизм согласования интересов и формирова-
ния устойчивых партнерских отношений между всеми участниками процесса внутрифирменной подготовки 
и развития производственного персонала с ориентацией на задекларированные государством приоритеты в 
данной сфере.

ключевые слова: развитие персонала, мотивация непрерывного развития персонала, конкурентоспо-
собность, государственное экономическое стимулирование, мобильность персонала, занятость населения.

Antyptseva O.Y. MOTIVATIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF STAFF IN THE CONTEXT 
OF OPTIMIZATION OF EMPLOYMENT OF THE COUNTRY

The paper improved theoretical and methodological basis of motivation of personnel. Management of human 
resources is studied as motivated macroeconomic and microeconomic level process. The system of continuous 
motivation of staff in the company is considered as a unity of two subsystems – state economic incentives sphere of 
professional training and development of employees, on the one hand, and motivation of staff in enterprises on the 
basis of productive activity on the other. Researched the mechanism of coordination of interests and the formation of 
stable partnerships between all stakeholders and in-house training of production staff to focus on priorities declared 
by the state in this area.

Keywords: staff development, motivation of staff to continue development, competitiveness, state economic 
incentives, mobility of personnel, employment.

Економіка та упраВЛіння підприЄмстВами

постановка проблеми у загальному 
вигляді. у сучасних умовах визначальним 
фактором забезпечення сталого економіч-
ного піднесення держави є стабільне функці-
онування і динамічний розвиток підприємств 
промислового комплексу країни, які ініціюють 
науково-технічні трансформації шляхом про-

дукування, інтеграції та експлуатації знань як 
активу, що забезпечує отримання економічних 
вигод у поточному періоді та стратегічній пер-
спективі. Запорукою конкурентоспроможності 
та довгострокового успіху суб'єктів господа-
рювання при цьому стають саме їх праців-
ники, які набули певного рівня компетентності, Ек
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уміння використовувати опановані знання на 
практиці, вдосконалювати на їх основі власну 
діяльність, що зумовлює постійне посилення 
вимог роботодавців до якості робочої сили. 
Проте, на думку аналітиків, рівень професій-
ної підготовки найманих працівників в україні 
сьогодні не відповідає вимогам промислового 
сектору країни, внаслідок чого спостеріга-
ється системне незадоволення попиту праце-
давців саме на висококваліфіковану робочу 
силу. З одного боку, це пов'язане зі структур-
ними перетвореннями, формуванням нових 
та модернізацією традиційних галузей еко-
номіки, з іншого, викликано деформацією 
вікової структури економічно активного насе-
лення в бік старіння, що спричиняє небажані 
диспропорції на ринку праці. За таких умов, як 
свідчить досвід країн – членів Єс, вирішення 
проблеми підвищення конкурентоспромож-
ності робочої сили шляхом поліпшення її 
якісних характеристик доцільно здійснювати 
за рахунок професійної підготовки та розши-
рення можливостей людей завдяки розвитку 
їхніх навичок упродовж життя та адаптації до 
нових економічних реалій і професійних змін 
на основі безперервної професійної освіти і 
навчання, котра включає внутрішньофірмову 
підготовку і розвиток виробничого персоналу 
[1, с. 4, 5; 2, с. 12, 13, 22]. однак в умовах 
загострення фінансово-економічної кризи в 
країні спостерігається суттєве уповільнення 
темпів розвитку персоналу, що зумовлене 
скороченням інвестування роботодавцями 
коштів у професійне навчання та підвищення 
кваліфікації працівників, недостатньою заці-
кавленістю працівників у власному розвитку 
на підприємстві за місцем працевлаштування 
шляхом високоякісного навчання на базі про-
дуктивної діяльності у зв'язку з відсутністю 
можливості займати робочі місця з вищими 
професійними вимогами, кар'єрного зрос-
тання, суттєвого збільшення диференціації 
в рівнях заробітної плати залежно від сту-
пеню професійної підготовки. З урахуванням 
вищевикладеного особливої актуальності 
набувають питання формування сприятли-
вого мотиваційного поля розвитку персоналу, 
що забезпечує не лише процес формування 
стійких конкурентних переваг суб'єктами гос-
подарювання, а й нарощування інтелекту-
ального потенціалу працівників, зростання їх 
персональної конкурентоспроможності, ціле-
спрямоване відтворення і формування нових 
компетенцій співробітників, що гарантує їх 
особистий професійний успіх у майбутньому 
та затребуваність на ринку праці на різних 

етапах свого життєвого циклу в умовах неста-
більного зовнішнього середовища.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вивченню проблеми формування ефек-
тивної системи мотивації розвитку персоналу 
присвячено значну кількість наукових праць 
зарубіжних та вітчизняних учених. 

і.Б. Швець пропонує «мотивацію профе-
сійного розвитку персоналу розглядати як 
процес використання внутрішніх та зовніш-
ніх стимулів, за допомогою яких працівни-
ків спонукають до формування спеціальних 
знань, розвитку необхідних навичок і вмінь...» 
[3, с. 48], проводить систематизацію науко-
вих принципів мотивації та формує модель 
мотивів професійного розвитку персоналу з 
урахуванням характеристик різних категорій 
працівників [3, с. 49–52]. 

аналізу мотивуючого впливу підвищення 
професійної та управлінської компетентності 
керівників і фахівців з управління персоналом 
промислового підприємства на результатив-
ність та ефективність його функціонування 
присвятили свої дослідження о.о. Гусаров та 
М.в. найдьонова [4, с. 219–220]. 

численні наукові розробки авторів охо-
плюють питання систематизації стимулів, що 
спонукають працівників до навчання та вдо-
сконалення своїх професійних умінь та нави-
чок. так, д. Браун і М. армстронг вивчають 
мотиваційний складник системи оплати праці, 
що враховує динаміку рівня компетентності 
працівника, особливістю якої є забезпечення 
йому додаткової винагороди за оволодіння 
новими навичками та знаннями [5, с. 252]. 
дж. Пфеффер серед факторів активізації про-
фесійного розвитку працівників надає пере-
вагу створенню стимулюючої атмосфери, 
яка дає змогу працівникам проявляти свої 
нові здібності під час виконання професійних 
обов'язків [5, с. 15]. Механізмам поєднання 
професійних інтересів кваліфікованої робочої 
сили з комерційними інтересами підприєм-
ства в контексті розвитку персоналу шляхом 
створення в організації відповідного моти-
ваційного клімату приділено увагу а. Бать-
ковським, с. Поповим [6, с. 3]. Ю.е. дуднева 
та і.с. кір'ян суттєвим мотиваційним чинни-
ком для сучасного робітника, що планує свій 
розвиток та бажає вдосконалюватися, роз-
глядають можливість навчатися за рахунок 
або за підтримки підприємства, на якому він 
працює, і пропонують в стратегію розвитку 
підприємства вносити різнобічні складники 
стратегії управління розвитком персоналу, 
формуючи заздалегідь альтернативні шляхи 
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та методи навчання персоналу [7, с. 24, 25]. 
т. а. железнякова розглядає мотиваційні 
аспекти кар'єрного просування працівників та 
їх вплив на процеси професійного зростання 
особистості [8].

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. високо оцінюючи вне-
сок учених-економістів, слід зазначити, що, в 
рамках здійснюваних досліджень щодо фор-
мування ефективної системи мотивації роз-
витку персоналу промислових підприємств 
переважна увага приділялася питанням побу-
дови комплексу засобів мотиваційного впливу, 
що спонукають працівників до навчання 
та професійного розвитку, і лише частково 
порушувалася проблема узгодженості інтер-
есів та очікувань суб'єктів економіки, що вза-
ємодіють у рамках процесу трансформації 
«дані – інформація – знання – вміння – нави-
чки – досвід – компетенції – компетентність» 
та застосування адекватних способів їх сти-
мулювання до співробітництва, не тільки для 
забезпечення виживання та сталого розвитку 
промислових підприємств, а й для нарощу-
вання потенціалу конкурентоспроможності 
працівників, оптимізації використання ква-
ліфікованої робочої сили та вирішення на 
цій основі проблеми зайнятості економічно 
активного населення держави. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розроблення тео-
ретико-методичних основ і практичних реко-
мендацій щодо побудови системи мотивації 
розвитку персоналу сучасного промислового 
підприємства, що ґрунтується на формуванні 
та підтримці партнерських відносин між дер-
жавою, роботодавцями і працівниками. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. в умовах сьогодення розвиток люд-
ських ресурсів шляхом внутрішньофірмової 
підготовки і розвитку виробничого персоналу 
розглядається не тільки як умова нарощу-
вання конкурентоспроможності промислових 
підприємств, а й як спосіб вирішення про-
блеми зайнятості населення країни [2, с. 22], 
що вимагає розроблення на державному рівні 
політики щодо професійної підготовки та роз-
витку фахових навиків працівників упродовж 
усього життя в рамках здійснюваної діяльності 
для збільшення їх продуктивності та трудової 
мобільності. Практика державного регулю-
вання сфери професійного навчання та роз-
витку працівників передових країн світової 
спільноти свідчить про розширення галузі вжи-
вання економічних стимуляторів, що вплива-
ють на динаміку відтворення та накопичення 

трудового потенціалу країни, якісні складники 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів. доцільність їх викорис-
тання, зокрема і в умовах жорсткого дефіциту 
бюджетних коштів в україні, зумовлена тим, 
що вони забезпечують перерозподіл джерел 
фінансування сфери професійного розви-
тку персоналу на підприємствах між урядом, 
підприємцями і працівниками за збереження 
паритету інтересів усіх зацікавлених сторін.

для суб'єктів економіки пріоритетними є 
економічні стимули, які не обмежують їхніх 
дій під час визначення власних цілей і вибору 
засобів їх реалізації, посилюють спонуки до 
здійснення конкретного виду діяльності з роз-
рахунку на отримання економічних вигод за 
досягнуті результати. Це забезпечує можли-
вість додаткового привласнення певної частки 
благ і задоволення наявних потреб на більш 
високому рівні. Гарантовані економічними сти-
мулами вигоди носять заохочувальний харак-
тер, накладаючи при цьому економічну відпо-
відальність за якість здійснюваної діяльності і 
рівень її результативності. усе це дає підставу 
для широкого використовування економічних 
стимулів під час формування механізму дер-
жавного регулювання сфери професійного 
навчання та розвитку працівників.

в умовах глобалізації виникає необхідність 
переходу від ізольованого в рамках окремого 
підприємства процесу розвитку персоналу до 
координації і кооперації зусиль у даній сфері 
державних органів, закладів освіти, підпри-
ємницьких структур, найманих працівників, 
громадських організацій. Проте слід урахо-
вувати, що кожний з учасників означеного 
процесу має свої власні вузькі економічні 
інтереси, і від того, наскільки вони будуть 
узгоджені між усіма зацікавленими особами, 
залежить безперервність професійної освіти і 
навчання. у сучасних умовах, на нашу думку, 
формування ефективної системи мотивації 
безперервного розвитку персоналу на підпри-
ємстві можливе лише за умови забезпечення 
єдності двох підсистем – державного еконо-
мічного стимулювання сфери професійного 
навчання та розвитку працівників, з одного 
боку, і мотивації розвитку персоналу на під-
приємствах на засадах продуктивної діяль-
ності – з іншого. 

сформована на державному рівні підсис-
тема економічного стимулювання професій-
ного навчання та розвитку працівників пови-
нна, перш за все, враховувати й узгоджувати 
інтереси різних груп економічних агентів 
даної сфери. Процес внутрішньофірмової 
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підготовки і розвитку виробничого персоналу 
буде безперервним і динамічним, якщо, за 
інших рівних умов, кожен із його учасни-
ків, розвиваючи й укріплюючи свою власну 
діяльність, зможе скористатися гарантова-
ними державою зовнішніми вигодами, при-
чому досягнуті їм результати є основою для 
подальшого поступального розвитку даного 
процесу і задоволення як приватних інтер-
есів його партнерів, так і суспільних потреб. 
Це можливо лише в ситуації, коли системою 
державного стимулювання професійного 
навчання та розвитку працівників буде ство-
рено мотиваційне поле, що спонукає суб'єктів 
господарювання до ініціативного узгодження 
своїх конкуруючих інтересів. 

таким чином, державне економічне стиму-
лювання професійного навчання та розвитку 
працівників – це структурований комплекс 
гарантованих державою нестійких конкурент-
них переваг, що надає суб'єктам економіки 
тимчасове пріоритетне право на реалізацію 
власних економічних інтересів та спонукає 
їх до ініціативного узгодження цих конкурую-
чих інтересів для забезпечення безперервної 
професійної освіти і навчання, котра вклю-
чає внутрішньофірмову підготовку і розвиток 
виробничого персоналу. 

Можливість скористатися спеціальними 
податковими пільгами, правом звільнення від 
виплати податків або кредитів, оплачуваними 
навчальними відпустами відносять до дуб-
льованих, нестійких конкурентних переваг, 
які гарантовані державою суб'єктам еконо-
міки, що акумулюють свої власні ресурси для 
подальшого інвестування в розвиток персо-
налу. Перспективи отримання цих нестійких 
конкурентних переваг протягом певного пері-
оду часу за дотримання запропонованих дер-
жавою умов будуть сприяти формуванню у 
суб’єктів економіки позитивних очікувань сто-
совно можливості подальшого завоювання 
й утримання конкурентних переваг високого 
рангу, тобто створення низки внутрішніх вигод: 
здатності працівників до постійного самовдос-
коналення і розвитку, нарощування їх іннова-
ційного потенціалу та персональної конкурен-
тоспроможності й професійної мобільності, 
оптимізація та стабілізація кадрового складу 
підприємства, підвищення параметрів про-
дуктивності та результативності його діяль-
ності і т. ін. Це, своєю чергою, сприятиме 
усуненню диспропорції між попитом та про-
позицією на висококваліфіковану робочу силу 
на ринку праці, формуванню фундаменту 
для вирішення проблеми оптимізації зайня-

тості економічно активного населення країни, 
зменшенню видатків держави на соціальне 
страхування на випадок безробіття, забезпе-
ченню соціальної стабільності в суспільстві.

При цьому важливим фактором, що спри-
ятиме формуванню ефективної системи дер-
жавного економічного стимулювання профе-
сійного навчання та розвитку працівників є 
реальне забезпечення на практиці суб’єктам 
економіки всіх тих нестійких конкурентних 
переваг, які були раніше задекларовані дер-
жавою. в іншому разі отримання негативного 
досвіду суб’єктами економіки внаслідок пору-
шення державою взятих на себе зобов’язань 
призведе у подальшому до формування 
негативних очікувань відносно доцільності 
здійснення діяльності у сфері безперервного 
навчання та розвитку персоналу і буде лише 
перешкоджати її прогресу. 

За таких умов формування підсистеми 
мотивації розвитку персоналу на підприєм-
стві на засадах продуктивної діяльності буде 
відбуватися вже з орієнтацією на задані на 
макрорівні пріоритети розвитку людських 
ресурсів, підтримка яких гарантована під-
системою державного економічного стиму-
лювання професійного навчання та розвитку 
персоналу. узгодження приватних інтересів 
суб'єкта економіки із загальнодержавними 
впливатиме на формування мотиваційної ідеї 
керівництвом підприємства та дослідження 
можливостей її практичної реалізації. Підсис-
тема мотивації розвитку персоналу на підпри-
ємстві повинна генерувати комплекс мотива-
ційних факторів, орієнтованих на зростання 
ступеню зацікавленості організаційно-управ-
лінського апарату та персоналу підприємств 
у власному компетентністному та інтелекту-
альному розвитку, нарощуванні на цій основі 
як персональної, так і загальноорганізаційної 
конкурентоспроможності. дієві мотиваційні 
заходи створять умови для успішного пере-
творення набору факторів, принципів, стиму-
лів, мотивів, ціннісних орієнтацій, сподівань, 
поведінкових реакцій із лінійного дискретного 
стану у замкнутий, постійно повторювальний 
процес із принесенням відчутного рівня стій-
кості господарської діяльності підприємства, 
забезпечення його позитивної фінансової 
динаміки, формування компетентностей від-
повідно до вимог конкурентного середовища 
та ефективне використання інтелектуальних 
ресурсів для переходу до нового покраще-
ного стану.

висновки з цього дослідження. отже, у 
сучасних умовах господарювання, коли роз-
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виток людських ресурсів розглядається як 
мотивований макро- і мікроекономічним рів-
нями процес оптимізації трудової зайнятості, 
забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства та накопичення компетентністного 
та інтелектуального потенціалу його робіт-
ників, систему мотивації безперервного роз-
витку персоналу на підприємстві доцільно 
розглядати як єдність двох підсистем – дер-
жавного економічного стимулювання сфери 
професійного навчання та розвитку праців-
ників, з одного боку, і мотивації розвитку пер-
соналу на підприємствах на засадах продук-
тивної діяльності – з іншого, що забезпечує 

узгодження інтересів та формування стійких 
партнерських відносин між усіма учасниками 
процесу внутрішньофірмової підготовки і роз-
витку виробничого персоналу з орієнтацією 
на задекларовані державою пріоритети у 
даній сфері. Це вказує на актуальність про-
блеми визначення та класифікації заходів 
мотиваційного впливу в системі управління 
розвитком персоналу, яка може використо-
вуватись організаційно-управлінським апара-
том з урахуванням різноспрямованості шляхів 
удосконалення діяльності підприємства, чому 
і будуть присвячені подальші дослідження за 
даною тематикою.
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у статті розкрито сутність фінансової стратегії та її роль в системі менеджменту підприємства. розглянуто 
різні підходи до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства». Запропоновано авторський підхід 
до його трактування. розкрито особливості фінансової стратегії підприємства. Здійснено обґрунтування її 
місця та значення в системі менеджменту підприємства.

ключові слова: стратегія, фінансові ресурси, фінансова стратегія, система менеджменту підприємства, 
стратегічний менеджмент.

Буняк н.М., курдельчук р.и. ФинансоваЯ стратеГиЯ в систеМе МенеджМента ПредПриЯтиЯ
в статье раскрыты сущность финансовой стратегии и ее роль в системе менеджмента предприятия. рас-

смотрены различные подходы к определению понятия «финансовая стратегия предприятия». Предложен ав-
торский подход к его трактовке. раскрыты особенности финансовой стратегии предприятия. осуществлено 
обоснование ее места и значения в системе менеджмента предприятия.

ключевые слова: стратегия, финансовые ресурсы, финансовая стратегия, система менеджмента пред-
приятия, стратегический менеджмент.

Buniak N.M., Kurdelchuk R.I. FINANCIAL STRATEGY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE
The essence of financial strategy and its role in the management system of enterprise are disclosed in the article. 

Different approaches to the definition of “financial strategy of enterprise” are considered. The author’s approach to its 
interpretation is proposed. The peculiarities of financial strategy of enterprise are disclosed. Its place and meaning 
in the management system of enterprise are substantiated.

Keywords: strategy, financial resources, financial strategy, management system of enterprise, strategic man-
agement.

постановка проблеми. в умовах значних 
змін макроекономічного характеру, трансфор-
мації світової фінансової системи важливими 
передумовами успішного розвитку вітчизняних 
підприємств є прогнозування їхніх основних 
фінансових показників діяльності, контроль за 
рівнем фінансових ризиків, а також наявність 
обґрунтованої фінансової стратегії. Глобаліза-
ційні та інтеграційні процеси, які сьогодні харак-
терні для україни, підвищують значущість вирі-
шення проблем, пов’язаних із забезпеченням 
підприємства необхідними фінансовими ресур-
сами та ефективного управлінням ними.

За таких умов зростає значення фінансо-
вої стратегії як дієвого інструменту стратегіч-
ного управління фінансовими процесами під-
приємства.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вирішенню теоретичних, методичних та 

практичних проблем, пов’язаних із розробкою 
та реалізацією фінансової стратегії підприєм-
ства, присвятили свої наукові праці такі вчені, 
як, зокрема, в.і. аранчій, і.о. Бланк, к.е. вла-
сова, о.М. Гончаренко, Г.в. даценко, Ю.в. дво-
рнікова, в.Л. дикань, о.і. Заруднєв, о.П. Зоря, 
в.о. Зубенко, і.о. ішєєва, о.в. кирова, 
о а. кузнєцова, Ю.П. Лашко, о.і. Лозовська, 
П.М. Макаренко, о.в. Маковоз, а.і. Петрова, 
і.й. Плікус, і.в. токмакова, т.Є. Шевченко, 
о.в. Шраменко, в.а. Янковська.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак, незважаючи 
на значну кількість наукових робіт, присвя-
чених тематиці фінансового менеджменту, 
не існує єдиного, загальноприйнятого під-
ходу до визначення сутності поняття «фінан-
сова стратегія підприємства», її місця в сис-
темі менеджменту підприємства, що значно Ек
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ускладнює обґрунтування наукових рекомен-
дацій щодо підвищення ефективності управ-
ління як підприємством загалом, так і його 
фінансовими ресурсами зокрема. у зв’язку з 
цим виникає необхідність проведення подаль-
ших досліджень у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у розкритті 
сутності фінансової стратегії підприємства, а 
також обґрунтуванні її ролі в системі менедж-
менту підприємства.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. ринкові перетворення, які відбува-

ються в україні, обґрунтовують нові вимоги до 
побудови системи управління підприємством. 
динаміка економічних процесів, загострення 
ринкової конкуренції знижують дієвість роз-
роблених стратегічних планів, які не містять 
обґрунтованих інструментів швидкого присто-
сування до змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства.

За таких умов результативність діяль-
ності будь-якого суб’єкта господарювання 
значною мірою визначається його фінансо-
вою стратегією, яка, охоплюючи всі основні 
сфери його діяльності, пов’язані з проце-

таблиця 1
підходи до визначення сутності поняття фінансова стратегія підприємства»

визначальна 
риса визначення автор

вид функціо-
нальної стратегії 
підприємства

один з важливих видів функціональної стратегії 
підприємства, яка забезпечує всі основні напрями 
розвитку його фінансової діяльності та фінансо-
вих відносин шляхом формування довгострокових 
фінансових цілей, вибору найбільш ефективних 
шляхів їх досягнення, адекватного коригування 
напрямів формування і використання фінансових 
ресурсів під час зміни умов зовнішнього серед-
овища

і.о. Бланк [1, с. 96]

довготривалий 
курс 

довготривалий курс цілеспрямованого управління 
фінансами для досягнення загальноорганізаційних 
стратегічних цілей

к.е. власова, 
о.в. кирова [2]

визначення 
довгострокових 
фінансових цілей 
та завдань під-
приємства

визначення довгострокових фінансових цілей та 
завдань підприємства, що включають в себе фор-
мування, управління та планування його фінансо-
вих ресурсів з метою підвищення вартості підприєм-
ства за умови забезпечення фінансової рівноваги

о.М. Гончаренко 
[3, с. 37], в.а. Янков-
ська [4, с. 183]

Загальний план
загальний план визначення фінансових потреб і 
фінансових результатів, а також альтернативного 
вибору джерел фінансування з метою мінімізації 
вартості капіталу та максимізації прибутку

в.Л. дикань, в.о. 
Зубенко, о.в. Мако-
воз, і.в. токмакова, 
о.в. Шраменко 
[5, с. 160]

система відно-
син

система відносин, пов’язаних з досягненням і вирі-
шенням довгострокових цілей і завдань фінансової 
діяльності організації, які визначаються її фінансо-
вою ідеологією, і орієнтовані на пошук ефективних 
шляхів їх досягнення і розв’язання

о.а. кузнєцова, 
і.о. ішєєва, 
Ю.в. дворнікова [6]

складна багато-
факторна орієн-
тована модель 
дій

складна багатофакторна орієнтована модель дій 
і заходів, необхідних для досягнення поставлених 
перспективних цілей у загальній концепції розви-
тку щодо формування і використання фінансово-
ресурсного потенціалу

а.і. Петрова, 
о.і. Заруднєв [7]

спосіб реалізації
спосіб реалізації підприємством цілей фінансової 
діяльності, спрямований на розв’язання основного 
протиріччя між потребою у фінансових ресурсах і 
можливістю їх використання

і.й. Плікус [8, с 91]

Фінансова про-
грама

фінансова програма розвитку діяльності підприєм-
ства, що включає методи формування фінансових 
ресурсів та забезпечення фінансової стійкості під-
приємства в ринкових конкурентних умовах функ-
ціонування

т.Є. Шевченко, 
о.і. Лозовська 
[9, с. 227]
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сами формування необхідного обсягу фінан-
сових ресурсів, координацією їхніх потоків 
та використанням, відіграє важливу роль у 
створенні сприятливих умов для росту його 
ринкової вартості.

необхідно відзначити, що фінансова стра-
тегія – це відносно нове поняття у вітчизняній 
науці та практиці менеджменту. водночас слід 
відзначити, що в зарубіжній літературі (зокрема, 
американській та європейській) з фінансового 
менеджменту поняття «фінансова стратегія» 
практично відсутнє, науковці оперують такими 
термінами, як, наприклад, «фінансове плану-
вання», «довгострокові інвестиційні рішення», 
«управління структурою капіталу». в стра-
тегічному менеджменті вона розглядається 
виключно як різновид функціональних страте-
гій. серед вітчизняних та російських науковців, 
які досліджують сутність цього поняття, відсут-
ній єдиний загальноприйнятий підхід до його 
трактування (табл. 1).

Проведений аналіз різних підходів до трак-
тування сутності поняття «фінансова стра-
тегія підприємства» дав змогу сформувати 
власне узагальнене його визначення. на 
нашу думку, фінансова стратегія підприєм-
ства – це програма заходів щодо ефектив-
ного управління процесами залучення, роз-
поділу та використання фінансових ресурсів, 
а також фінансовими відносинами підприєм-
ства з контрагентами з метою забезпечення 
зростання його ринкової вартості.

Загалом фінансова стратегія підприємства:
– охоплює всі основні аспекти управління 

фінансовими ресурсами підприємства та роз-
витку його фінансових відносин з партнерами;

– забезпечує коригування джерел форму-
вання, напрямів розміщення та використання 
фінансових ресурсів залежно від змін чин-
ників внутрішнього фінансового середовища 
підприємства;

– сприяє швидкій адаптації до змін, які 
відбуваються у зовнішньому фінансовому 
середовищі підприємства;

– обґрунтовує стратегічні орієнтири 
фінансової діяльності підприємства;

– є основною для прийняття стратегічних 
рішень щодо підвищення ефективності управ-
ління фінансовими ресурсами підприємства.

Фінансова стратегія, включаючи різно-
манітні методи та інструменти формування 
фінансових ресурсів, їх розподілу та вико-
ристання, орієнтована на збільшення рин-
кової вартості підприємства, а також добро-
буту його власників в умовах швидкозмінного 
зовнішнього середовища.

основними завданнями фінансової стра-
тегії є [3, с. 63]:

1) визначення способів проведення успіш-
ної фінансової стратегії та використання 
фінансових можливостей;

2) визначення перспективних фінансо-
вих взаємин із суб’єктами господарювання, 
бюджетом, банками та іншими фінансовими 
інститутами;

3) фінансове забезпечення операційної та 
інвестиційної діяльності на перспективу;

4) вивчення економічних та фінансових 
можливостей імовірних конкурентів, розробка 
та здійснення заходів щодо забезпечення 
фінансової стійкості;

5) розробка способів виходу із кризового 
стану та методів управління за умов кризо-
вого стану підприємства.

сьогодні в економічній літературі одно-
значно не визначені не лише сутність фінан-
сової стратегії, але й її місце в системі 
менеджменту підприємства.

Зокрема, Г.в. даценко пропонує розгля-
дати фінансову стратегію як органічний еле-
мент фінансового регулювання підприємства:

– у методологічному плані сутність і меха-
нізм формування фінансової стратегії необ-
хідно аналізувати як одну з проблем фінан-
сових відносин, фінансової оцінки реалізації 
стратегічних цілей підприємства;

– у схемі економічного регулювання 
фінансову стратегію необхідно розглядати як 
компонент загальної стратегії підприємства 
разом з товарними, інвестиційними, марке-
тинговими та іншими видами стратегічних 
рішень [10, с. 163]

у рамках такого підходу чітко простежу-
ється взаємозв’язок фінансового та стратегіч-
ного менеджменту.

на нашу думку, фінансова стратегія як спе-
цифічний фінансовий інструмент має низку 
особливостей:

1) основним її завданням є окреслення 
пріоритетних напрямів діяльності, обґрунту-
вання доцільності реалізації ключових про-
ектів і програм, які сприятимуть максимізації 
прибутку підприємства в майбутньому;

2) розробляється в умовах неповної інфор-
мації, отже, не дає змогу точно передбачити 
майбутній стан, а тому характеризується зна-
чною мінливістю стратегічних рішень;

3) є основою для підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства на тривалу 
перспективу.

Якщо розглядати фінансову стратегію з 
точки зору стратегічного менеджменту, то, на 
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думку групи вітчизняних вчених, вона виконує 
подвійну роль, а саме є:

– компонентом загальної стратегії – 
однією з функціональних стратегій, мета якої 
полягає у захопленні фінансових позицій на 
ринку;

– базовою стратегією, що забезпечує (за 
допомогою фінансових інструментів, методів 
фінансового менеджменту тощо) реаліза-
цію будь-якої базової стратегії, мета її поля-
гає в ефективному використанні фінансових 
ресурсів та управлінні ними [11, с. 6].

на нашу думку, варто погодитись з тим, що 
фінансова стратегія є базовою серед інших 
функціональних стратегій (маркетингової, 
виробничої, кадрової тощо), оскільки створює 
передумови для їхньої реалізації. вона тісно 
переплітається з ними і орієнтована на досяг-
нення місії підприємства.

водночас фінансова стратегія є важливою 
складовою загальнокорпоративної стратегії 
підприємства. її виокремлення в окрему під-
систему насамперед обумовлене необхід-
ністю пошуку джерел фінансування стратегіч-
них заходів щодо реалізації місії підприємства, 
а також забезпечення досягнення бажаного 
фінансового ефекту (максимізації прибутку, 
зростання ринкової вартості підприємства, 
покращення добробуту його власників тощо).

Як складова загальнокорпоративної страте-
гії фінансова стратегія підприємства охоплює 
всі стратегічні рішення щодо його фінансової 
діяльності та розвитку фінансових відносин з 
контрагентами, що забезпечують досягнення 
основних стратегічних цілей. незважаючи на 
те, що фінансова стратегія підпорядковується 
загальній стратегії і узгоджена з її цілями, 
вона здійснює суттєвий вплив на формування 
загальнокорпоративної стратегії.

Загалом фінансова стратегія відіграє важ-
ливу роль в стратегічному наборі підпри-
ємства. Це обумовлено тим, що вона забез-
печує, з одного боку, залучення фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації стратегій 
всіх рівнів, а з іншого – ефективне їх викорис-
тання. тобто фінансову стратегію слід роз-
глядати як єдність двох складових: забезпе-
чувальної (ресурсної) та основної (цільової).

Забезпечувальна (ресурсна) стратегія охо-
плює різні стратегічні заходи щодо форму-
вання необхідного обсягу фінансових ресурсів 
для забезпечення реалізації усіх стратегічних 
рішень керівництва підприємства.

основна (цільова) складова охоплює різні 
стратегічні рішення щодо раціонального роз-
поділу та використання фінансових ресурсів з 

метою досягнення фінансових цілей, зокрема 
може передбачати заходи щодо підвищення 
фінансової стійкості, платоспроможності, мак-
симізації фінансових результатів діяльності 
підприємства. відповідно, її складовими є 
стратегія забезпечення фінансової стійкості, 
податкова стратегія, структурна стратегія, 
стратегія зменшення фінансових ризиків тощо.

Проведене дослідження дає змогу ствер-
джувати, що фінансова стратегія підприєм-
ства сприятиме збільшенню його ринкової 
вартості, нарощенню конкурентних переваг 
за умови, якщо вона:

– обґрунтовує оптимальний напрям 
фінансового розвитку;

– охоплює всі основі напрями розвитку 
фінансової діяльності та фінансових відносин 
підприємства;

– є гнучкою і може легко адаптуватись до 
змін у внутрішньому та зовнішньому серед-
овищах підприємства;

– скоординована зі стратегічними рішен-
нями керівництва підприємства та іншими 
функціональними стратегіями.

в умовах мінливого зовнішнього середовища 
фінансова стратегія є потужним інструментом 
забезпечення фінансової стійкості підприєм-
ства та досягнення стратегічних фінансових 
цілей його керівництва і власників, оскільки 
реалізація будь-якого рішення, як правило, 
пов’язана із його фінансовим забезпеченням.

Фінансова стратегія посідає особливе 
місце в системі менеджменту підприємства, 
тому що визначає його фінансово-економічну 
політику, забезпечує інвесторів та кредиторів 
достовірною інформацією про його фінан-
сово-економічний стан.

висновки з цього дослідження. 
отже, фінансова стратегія підприємства є 
невід’ємною складовою частиною та важли-
вим елементом системи менеджменту підпри-
ємства, посідаючи центральне місце серед 
його функціональних стратегій, визначає осно-
вні напрями підвищення ефективності управ-
ління його фінансовою діяльністю та розвитку 
фінансових відносин з контрагентами.

Якість фінансової стратегії підприємства 
безпосередньо залежить від рівня її обґрун-
тованості, а також від повноти врахування та 
оцінки факторів, на основі яких вона була роз-
роблена.

Фінансова стратегія відіграє важливу 
роль в системі менеджменту підприємства, 
зокрема:

– забезпечує реалізацію фінансових цілей 
економічного розвитку підприємства;
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– реально оцінює фінансові можливості під-
приємства, сприяє ефективному використанню 
його фінансового потенціалу та активному 
маневруванню його фінансовими ресурсами;

– забезпечує швидку реалізацію фінансо-
вих можливостей, які виникають як наслідок 
зміни факторів зовнішнього середовища;

– враховує всі можливі альтернативи 
розвитку безконтрольних факторів зовніш-
нього середовища та мінімізує їхні негативні 
наслідки для підприємства;

– забезпечує узгодженість основних еле-
ментів стратегічного та оперативного управ-
ління фінансовою діяльністю підприємства;

– визначає оптимальні шляхи розподілу 
дефіцитних фінансових ресурсів;

– формує основні критерії оцінки 
вибору важливих управлінських рішень 
щодо підвищення ефективності фінансо-
вої діяльності.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають в обґрунтуванні механізму формування 
та реалізації фінансової стратегії підприєм-
ства з врахуванням кон’юнктури та тенденцій 
розвитку фінансових ринків, а також факто-
рами ризику, що обумовлені різними транс-
формаційними процесами, які сьогодні відбу-
ваються в україні.
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Реформи фінансування в галузі охорони здоров’я  
в пострадянських країнах: уроки для україни

Бурбела а.л.
аспірант

Міжрегіональної академії управління персоналом

стаття присвячена дослідженню досвіду країн, в яких система фінансування галузі охорони здоров’я про-
йшла реформування. для дослідження були вибрані країни пострадянського простору з однаковими вихід-
ними умовами. інформація, отримана в нашому дослідженні, може бути врахована під час побудови кращої 
моделі реформування фінансування охорони здоров’я в україни.

ключові слова: реформування охорони здоров’я, медичні послуги, державне фінансування, медичне 
страхування, соціальне страхування.

Бурбела а.Л. реФорМЫ ФинансированиЯ в оБЛасти ЗдравооХранениЯ в ПостсоветскиХ 
странаХ: уроки дЛЯ украинЫ

статья посвящена исследованию опыта стран, в которых система финансирования отрасли здравоохра-
нения прошла реформирование. для исследования были выбраны страны постсоветского пространства с 
одинаковыми исходными условиями. информация, полученная в нашем исследовании, может быть учтена 
во время построения лучшей модели реформирования финансирования здравоохранения в украине.

ключевые слова: реформирование здравоохранение, медицинские услуги, государственное финанси-
рование, медицинское страхование, социальное страхование.

Burbela A.L. REFORM OF FINANCING HEALTH IN THE POST-SOVIET COUNTRIES: LESSONS 
FOR UKRAINE

The article is devoted to study of experience of countries in which the system of funding for the health sector was 
reformed. For research were selected post-Soviet countries with the same initial conditions. Information obtained in 
this study can be considered for creating the best model for the reform of health care financing in Ukraine.

Keywords: health reform, health services, public financing, health insurance, social insurance.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. реформа охорони здоров’я, яку про-
водить та чи інша цивілізована країна, перед-
бачає насамперед поліпшення стану здоров’я 
членів суспільства, підвищення ефективності 
системи охорони здоров’я та більшу доступ-
ність людей до медичних послуг. у 2010 році 
кожний третій опитаний українець був неза-
доволений низькою кваліфікацією лікаря та 
близько 70% опитуваного населення погоджу-
валось з необхідністю реформувати галузь 
охорони здоров’я [7]. Згідно з даними дослі-
дження 2015 року тільки 10% респондентів 
оцінили якість медичної допомоги в україні як 
добру – це найнижчий рейтинг у Європі [6].

вирішити кризову ситуацію в системі фінан-
сування галузі охорони здоров’я можна шля-
хом поступового її реформування. у кінці 
2015 року була представлена фінальна версія 
національної стратегії реформування системи 
охорони здоров’я україни на 2015–2020 роки, 
у якій був заявлений відхід від фінансування 
державою закладів охорони здоров’я за 
моделлю семашко (ліжко-місць).

для уникнення помилок під час впро-
вадження реформ фінансування системи 
охорони здоров’я необхідно взяти до уваги 
досвід країн пострадянського простору з 
таким ж самими вихідними умовами, як в 
україні, та врахувати як їхні позитивні зміни, 
так і недоліки. витягуючи такі потрібні уроки 
з досвіду реформування сектору охорони 
здоров’я, україна може побудувати власну 
ефективну модель, яка забезпечить спра-
ведливість і рівність у доступності якісної 
медичної допомоги для всіх верств насе-
лення. специфічне поєднання механізмів, 
що застосовували різні країни для успішного 
вирішення цих проблем, відрізняються один 
від одного. Це відбулося внаслідок істотних 
розбіжностей основних (особливо економіч-
них) контекстуальних факторів у цих краї-
нах в постперехідний період. отже, єдиної 
стратегії реформ, яка підходила б для всіх 
країн, не існує [11]. на цьому наголошують 
зарубіжні та вітчизняні науковці. оскільки в 
україні реформа відбувається під час полі-
тично-економічної кризи, потрібний комп- Ек
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лексний підхід до вирішення цієї проблеми з 
урахуванням всіх її особливостей.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналіз наукових джерел засвідчив, що серед 
вітчизняних науковців досить мало інформації 
про дослідження досвіду реформування галузі 
охорони здоров’я в пострадянських країнах. 
Більшість науковців звертає увагу на євро-
пейський та американський досвід у фінансу-
ванні системи охорони здоров’я, зокрема, слід 
назвати таких вчених, як М. карі, у. Маттіла, 
е. Ліннакко, в. рудий, і. солоненко, н. соло-
ненко. на досвід фінансування охорони 
здоров’я і запровадження медичного страху-
вання в країнах центральної і східної Європи 
звернули увагу в. Лехан, а. Гук, в. Галайда. 
водночас досвід таких країн, як республіка 
Молдова, Білорусь, вірменія, Грузія, киргиз-
стан, казахстан, таджикистан, залишається 
поза увагою українських дослідників. Порів-
няльний аналіз деяких країн пострадянського 
простору був проведений о. виноградовим.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак у наукових робо-
тах не було проведено аналітичного дослі-
дження по країнах, які мають спільні риси з 
україною, а саме реформування та децен-
тралізація фінансування в галузі охорони 
здоров’я, як і не були досліджені проблеми, 
які виникли під час реформування, що й під-
креслює актуальність цієї теми дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є проведення дослі-
дження реформування фінансування галузі 
охорони здоров’я в країнах з однаковими 
вихідними умовами і отримання досвіду для 
побудови кращої моделі реформування охо-
рони здоров’я в україни.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. до країн пострадянського простору 
належать україна, росія, Білорусь, Молдова, 
Латвія, Литва, естонія, Грузія, азербайджан, 

вірменія, казахстан, узбекистан, киргизстан, 
туркменістан, таджикистан. усі ці країни взяли 
курс переходу до ринкової економіки. Під час 
таких еволюційних перетворень всі галузі еко-
номіки зазнали реформування (зокрема, сис-
тема охорони здоров’я).

Естонія. реорганізація організації та 
фінансування галузі охорони здоров’я в есто-
нії розпочалася в 1990 році в двох напрямах:

1) децентралізація управління системою 
охорони здоров’я;

2) перехід до фінансування через соці-
альне медичне страхування.

усі інші зміни (збільшення частки генери-
ків у структурі споживання лікарських засо-
бів, введення інституту лікарів сімейної прак-
тики в систему первинної медичної допомоги, 
скорочення кількості лікарняних ліжок тощо) 
також зіграли свою роль.

у 1990 році в естонії було знову проведено 
часткову централізацію, функції округів обме-
жено, а загальне планування перейшло під 
контроль Міністерства соціального забезпе-
чення (Sotsiaalministeerium).

Процеси децентралізації адміністративної 
системи проводилися шляхом розподілу кра-
їни на 15 округів з покладанням відповідаль-
ності за планування медичного обслугову-
вання на муніципалітети. Ці заходи привели 
до підвищення вартості медичних послуг.

у 2001 році на зміну центральному й регіо-
нальним державним фондам медичного стра-
хування прийшов естонський фонд медичного 
страхування (Eesti Haigekassa, далі – еФМс) 
з декількома філіями, утвореними шляхом 
злиття регіональних фондів.

таким чином, протягом 16 років естонія 
впровадила обов’язкове медичне страху-
вання, підвищила якість медичних послуг і 
поліпшила соціально-демографічні харак-
теристики, такі як тривалість життя й дитяча 
смертність. однак за значного масштабу 

таблиця 1
Загальні витрати у відсотках до ввп, державні та приватні витрати на охорону 

здоров’я у відсотках до загальних витрат на охорону здоров’я в окремих країнах  
з перехідною економікою (2012 рік)

країна
Загальні витрати 

на охорону 
здоров’я, % до 

ввп

приватні витрати на 
охорону здоров’я у % 

до загальних витрат на 
охорону здоров’я

Державні витрати на 
охорону здоров’я у % 

до загальних витрат на 
охорону здоров’я

естонія 5,94 20,08 79,92
Молдова 11,72 45,54 45,34
казахстан 4,20 42,20 57,80
Грузія 9,20 82,00 18,00

Джерело: побудовано автором на основі [10]



203

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

впровадження системи соціального страху-
вання посилилася гострота фінансових про-
блем [1].

З 2001 року 99% коштів ФМс естонії фор-
мувалися за рахунок цільового «соціаль-
ного податку» [11]. Після об’єднання внесків 
у страховий і пенсійний фонди в загальний 
соціальний податок (13 і 20% відповідно; 
зараз він становить 33% трудового доходу) 
був гранично посилений контроль за його збо-
ром з боку податкового відомства [1]. Проте 
останніми роками в країні збільшилася кіль-
кість осіб, прирівняних до застрахованих, 
гроші за які в еФМс не надходять, це особи, 
за яких внески платить держава (приблизно 
3% застрахованого населення), та особи, за 
яких внески не сплачуються, переважно діти 
і пенсіонери (приблизно 48% застрахованих 
осіб). частка застрахованого працюючого 
населення, яка сплачує внески, становить 
приблизно 49% від усіх застрахованих ФМс.

у ситуації, коли менше половини застра-
хованого населення оплачує 97% витрат на 
надання медичних послуг усім застрахова-
ним, досить складно очікувати, що система 
охорони здоров’я виправдає покладені на неї 
суспільством надії [11].

незважаючи на певні успіхи в реорганіза-
ції галузі охорони здоров’я, проблем у сек-
торі охорони здоров’я естонії чимало. слід 
назвати такі проблеми, як відчутна нерівність 
у стані здоров’я різних соціальних груп, низь-
кий рівень професійної підготовки, недостатня 
забезпеченість медичним персоналом, довгі 
черги на госпіталізацію у лікарнях [1]. досвід 
естонії наочно демонструє деякі ризики недо-
статньої диверсифікації державних джерел 
фінансування [11].

Республіка молдова. За радянських часів 
система охорони здоров’я Молдови буду-
валася на принципах моделі семашко. на 
момент отримання незалежності у Молдови 
були безліч об’єктів охорони здоров’я і чис-
ленні медичні кадри, але не було достатньо 
коштів для підтримання їх діяльності. незва-
жаючи на деякі скорочення в системі охо-
рони здоров’я, у 1997 році мережа медичних 
установ в Молдові була однією з найбільш 
розгалужених, а забезпеченість медичними 
кадрами – однією з найвищих як серед захід-
ноєвропейських країн, так і на пострадян-
ському просторі.

Фінансова криза 1998 року призвела до 
масштабної консолідації системи охорони 
здоров’я Молдови, яка супроводжувалася 
скороченням ліжкового фонду лікарень, рівня 

активності та чисельності персоналу. крім 
того, через фінансову кризу введення оМс 
було відкладено. однак з того часу були ство-
рені і необхідна нормативно-правова база, 
і управлінський потенціал, а після успішної 
реалізації пілотного проекту щодо запро-
вадження оМс у 2003 році ця система була 
розгорнута на всій території країни і діє з 
1 січня 2004 року. Медицина в Молдові фінан-
сується переважно з фондів обов’язкового 
медичного страхування. кожен житель Мол-
дови зобов’язаний брати участь у цій сис-
темі. З січня 2004 року у всій країні урядом 
був встановлений єдиний страховий тариф 
щомісячних внесків на оМс в розмірі 4% (2% 
від фонду заробітної плати для роботодав-
ців, 2% від своїх доходів для працівників), а 
з 2009 року – 7% (по 3,5%). За пенсіонерів, 
інвалідів, дітей віком до 18 років, безробітних, 
вагітних та інших груп населення відраху-
вання у фонд робить держава, на що загалом 
спрямовується 12,1% усіх видатків держбю-
джету. самозайняті (власники бізнесу, підпри-
ємці) сплачують внесок самостійно. всі від-
рахування акумулюються на єдиному рахунку 
національної медичної страхової компанії 
(нМск). За рахунок цих коштів нМск заку-
повує медичні послуги, укладаючи договори з 
різними медичними установами.

децентралізація розпочалась у 1999 році, 
кожен регіон готує свій бюджет на охорону 
здоров’я і подає його на розгляд до Мініс-
терства охорони здоров’я. в регіональному 
бюджеті вказується, скільки коштів необхідно 
для Забезпечення гарантованого мінімуму 
медичної допомоги районними установами 
охорони здоров’я. З 1999 року бюджет роз-
раховують не за кількістю лікарняних ліжок, 
а на основі подушних нормативів з урахуван-
ням вікового складу населення. крім того, в 
процес децентралізації були приватизовані 
деякі медичні послуги або їх послуги почали 
надаватися в приватному порядку (аптеки, 
стоматологічні клініки тощо). численні повно-
важення були передані місцевим органам 
державної влади, але правова природа цих 
зобов’язань досі чітко не визначена.

Бюджетні асигнування на розвиток сектору 
охорони здоров’я в період з 1992 по 2003 роки 
різко скоротилися. у 1994–1997 роках уряд 
Молдови виділяв на фінансування охорони 
здоров’я приблизно 6% ввП, а загальні 
витрати на охорону здоров’я складали в 
той період близько 8,3%, у 1999 році, після 
фінансової кризи, державні витрати впали з 
4,3 до 2,9% ввП, а загальні витрати на охо-
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рону здоров’я – з 7,1 до 5,6% ввП. та вже 
у 2004 році, за оцінками вооЗ, державні 
витрати на охорону здоров’я становили 4,2% 
ввП, а загальні витрати на охорону здоров’я – 
7,4% ввП, що приблизно відповідає серед-
нім показниками по Європейському регіону 
вооЗ. Порівняно з країнами снд загальні 
витрати на охорону здоров’я як частка ввП в 
Молдові є високими і ростуть швидше, ніж де 
б то не було в регіоні [10]. станом на 2012 рік 
загальні витрати на охорону здоров’я до ввП 
становили 11,72%, що робить республіку 
Молдова лідером серед витрат [8].

Молдові вдалося уникнути помилок, допу-
щених в ряді країн з перехідною економікою, 
які ввели у себе оМс, схема якого передба-
чала, що внески за непрацююче населення 
повинні надходити з місцевих бюджетів, а 
розмір цих внесків не був чітко прописаний у 
законі. у Молдові з введенням системи оМс 
була проведена децентралізація бюджету 
охорони здоров’я, і в 2005 році частка витрат 
центрального уряду в загальних витратах на 
охорону здоров’я склала 95%, а в 2006 році, 
за оцінками, – майже 100%. в законі про оМс 
був також встановлений принцип еквівалент-
ності платежів, що передбачає однаковий роз-
мір внесків за різні категорії застрахованих; 
таким чином, розмір відрахувань в бюджет 
страхової компанії за непрацююче населення 
було ув’язано з розміром внесків працівників 
і роботодавців. найважливішим фактором 
успіху системи оМс в Молдові став чіткий 
взаємозв’язок між розміром страхових внесків 
за різні категорії застрахованої населення та 
середньою вартістю гарантованого мінімуму 
медичних послуг на душу населення. Згідно 
з поправками до Закону про оМс 2003 року 
ставка податку з заробітної плати, що випла-
чується як внесок на оМс за працююче насе-
лення, і подушний внесок за непрацююче і 
самозайняте населення повинні бути рівні між 
собою і відповідати середній вартості гаран-
тованого оМПоМс на душу населення. Цей 
механізм забезпечує чітку фінансову відпові-
дальність уряду перед населенням, застрахо-
ваним державою, і передбачає щорічне збіль-
шення фондів нМск, що дає змогу покрити 
зростання вартості оМПоМс. введення 
цього механізму зіграло дуже позитивну роль 
з точки зору ув’язки гарантій безкоштовного 
медичного обслуговування з державним 
фінансуванням охорони здоров’я та забезпе-
чення стабільності останнього [10].

Республіка казахстан. Після проголо-
шення країною незалежності в 1991 році в 

системі охорони здоров’я була проведена 
децентралізація повноважень, що мала зна-
чні наслідки для фінансування охорони 
здоров’я і масштабів консолідації фінансо-
вих ресурсів охорони здоров’я. децентра-
лізація була проведена переважно шляхом 
приватизації і передачі адміністративних і 
фінансових повноважень з національного на 
обласний рівень, а іноді і на районний (між 
2000 і 2003 роками). відносини між націо-
нальним і регіональним рівнями управління 
часто змінювалися з переміщенням повно-
важень то в один, то в інший бік. в системі 
охорони здоров’я приватизація носила більш 
обмежений характер і торкнулася переважно 
аптек і стоматологічних послуг. до 1997 року 
більше 90% аптек було приватизовано. 
у жовтні 1996 року 95,8% організацій фарма-
цевтичного сектору перебували в приватних 
руках. до 2004 року бюджет деяких областей 
формувався централізовано на обласному 
рівні, тоді як у більшості областей процес 
формування бюджету проходив на район-
ному рівні. у період між 2005 і 2009 роками, 
згідно з Бюджетним кодексом республіки 
казахстан, бюджети усіх областей формува-
лися на обласному рівні, а рішення про виді-
лення бюджетних асигнувань приймалися 
обласними органами управління охороною 
здоров’я. у рамках адміністративних реформ 
і державної програми реформування та роз-
витку охорони здоров’я республіки казахстан 
на 2005–2010 роки передбачалося посилення 
повноважень Міністерства охорони здоров’я 
рк, багато з яких були втрачені в 1990-х роках. 
у 2009 році уряд рк наділив Міністерство біль-
шою самостійністю з більшою централізацією 
функцій управління і фінансування. Ці заходи 
були прийняті у відповідь на ряд питань над-
звичайних ситуацій (спалах віЛ / сніду в Пів-
денному казахстані в 2006 році), які виявили 
певні складності в управлінні на регіональ-
ному рівні. іншими основними причинами, що 
сприяли процесу централізації, стали значні 
регіональні відмінності в рівнях фінансування 
обласних систем охорони здоров’я, методи 
оплати медичних послуг та інфраструктури 
систем охорони здоров’я. в результаті було 
прийнято рішення про створення Єдиної наці-
ональної системи охорони здоров’я (ЄнсоЗ) з 
централізацією державного бюджету охорони 
здоров’я на національному рівні.

також у 2000 році був затверджений перелік 
медичних послуг, що надаються населенню в 
державних організаціях безкоштовно. однією 
з цілей державної програми реформування 



205

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

та розвитку охорони здоров’я республіки 
казахстан на 2005–2010 роки було введення 
доБМд (державний обсяг безкоштовної 
медичної допомоги).

Ця програма формувалася на основі таких 
принципів: відповідність фінансовим можли-
востям держави, соціальна справедливість 
і доступність медичної допомоги, поділ від-
повідальності держави, роботодавця і самих 
громадян за збереження і зміцнення здоров’я.

Після децентралізації фінансування 
охорони здоров’я до районного рівня у  
2000–2003 роках з 2004 року була введена 
нова система фінансування, що включала 
консолідацію ресурсів охорони здоров’я на 
обласному рівні, створення обласних депар-
таментів охорони здоров’я з функціями єди-
ного платника медичних послуг та вдоскона-
лення механізмів закупівлі медичних послуг 
за допомогою нових методів фінансування 
медичних організацій.

доБМд включає медичні послуги, які пері-
одично переглядаються і затверджуються від-
повідними нормативними правовими актами, 
а також оплачуються з коштів республікан-
ського бюджету.

Пакет послуг доБМд включає послуги 
швидкої медичної, амбулаторної та стаціонар-
ної допомоги; його перегляд передбачається 
кожні два роки. оплата пацієнтами послуг, що 
входять у доБМд, є незаконною, платними 
можуть бути тільки ті послуги, які не включені 
в доБМП. Медичні послуги, що не входять в 
доБМд, громадяни оплачують або з власних 
коштів, або за рахунок коштів роботодавця, 
або з інших джерел.

одним із джерел фінансування охо-
рони здоров’я є особисті платежі громадян. 
в даний час лікарні та інші організації охорони 
здоров’я мають право офіційно стягувати 
оплату за послуги, які не входять у доБМд. 
оплата товарів та послуг, які надаються в 
державних закладах охорони здоров’я, була 
легалізована в 1995 році. обласні органи 
виконавчої влади мають право визначати 
розміри цих платежів, і багато з них склали 
прейскуранти на послуги, що не входять в 
доБМП. такі прейскуранти передбачають 
повну оплату послуг, які не входять в пере-
лік життєво важливих, таких як, наприклад, 
послуги косметичної хірургії і деякі стомато-
логічні послуги [12].

Грузія. Започаткована грузинами медична 
реформа відрізняється масштабністю і сис-
темністю. корумпованість в галузі була однією 
з найвищих. Медичні послуги, як і в україні, 

були офіційно безкоштовними, а реально двічі 
оплачувались з кишень громадян, за рахунок 
податків і за рахунок додаткової «оплати за 
послуги» [4].

реформа системи оЗ в Грузії проходила у 
декілька етапів. для того щоб якось відреагу-
вати на загальну нестачу бюджетних коштів і 
залучити додаткові ресурси до системи охо-
рони здоров’я, уряд Грузії запровадив нову 
концепцію охорони здоров’я із співфінансу-
ванням на основі моделі соціального страху-
вання. Цей податковий тягар мав бути розпо-
ділений між роботодавцями та працівниками 
(3% + 1%). Брак коштів на соціальне страху-
вання загалом мав покриватися за рахунок 
трансферу із загальних надходжень до дер-
жавного бюджету. Муніципальні фонди охо-
рони здоров’я мали додаткові надходження 
коштів з місцевих бюджетів.

Першим кроком з низки заходів з рефор-
мування системи фінансування медицини 
було скасування податку на соціальне стра-
хування. Податок з заробітної плати покривав 
менше 5% усіх видатків на охорону здоров’я, 
яка переважно фінансувалася за рахунок 
приватних коштів з кишені пацієнтів. високий 
рівень безробіття та низький рівень зарплат 
у поєднанні з низьким рівнем податків при-
зводили до мізерних фінансових надходжень 
до системи, оскільки більшість населення, 
як і сама економіка країни, перебувала у 
тіньовому секторі. Ці фактори доповнювали 
корумпованість державного сектору та адміні-
стративна неспроможність повноцінно попо-
внювати бюджет країни за рахунок податків. 
уже за п’ять років після запровадження соці-
ального податку на зарплату уряд зрозумів 
його неефективність.

у 2005 році урядові внески до системи 
страхової медицини було скасовано разом із 
більшістю податків із надмірного їх переліку у 
Податковому кодексі.

сьогодні в Грузії є лише шість податків, що 
робить її четвертою в світі країною за наймен-
шим рівнем податкового тягаря.

другим кроком була заміна субсидій, що 
обчислювалися на основі пропозиції послуг 
у системі медичної допомоги, на субсидії, які 
розраховувалися за оцінкою потреб, що дало 
змогу зменшити вартість страхування для 
уразливих груп населення.

По-третє, завдяки приватизації надання 
медичних послуг було передано приватному 
сектору економіки [2].

Приватизація галузі та поширення медич-
ного страхування вбачається шляхом підви-
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щення ефективності та професійного рівня 
галузі. реформа під назвою «100 нових ліка-
рень Грузії» передбачала створення мережі 
нових приватних клінік на заміну застарілої 
матеріально і морально пострадянської дер-
жавної системи. З цією метою були розра-
хована необхідна кількість лікарень з ліжко-
місцями для кожного регіону, оголошена 
приватизація надлишкових приміщень з умо-
вою інвестування в створення нових клінік 
та лікарень. вже в 2007 році програму під-
тримало декілька грузинських та закордон-
них компаній. Проте на шляху реформування 
стали внутрішньо- та зовнішньополітичні про-
цеси в Грузії 2008 року. Першочергову оплату 
послуг з охорони здоров’я передбачає і про-
грама соціального забезпечення. держава 
стимулює страхову медицину, підтримуючи 
страхування деяких верств з бюджету [4].

З 2007 року до 2011 року залучення до 
страхової медицини за рахунок державного 
бюджету було розширено на мобільні всере-
дині країни групи осіб: викладачів шкіл держав-
ної форми власності, поліцейських і солдатів.

Першого вересня 2012 року уряд здійснив 
ще одне розширення медичного страхування 
за рахунок коштів державного бюджету, охо-
пивши додатково ще один мільйон громадян, 
а саме пенсіонерів, студентів вищих навчаль-
них закладів, дітей віком до шести років, а 
також громадян до 18 років з обмеженими 
фізичними можливостями. включно з тими 
категоріями населення, які вже були охоплені 
державним медичним страхуванням, загальна 
частка громадян Грузії, які були застраховані 
за кошти державного бюджету, становила 50% 
населення. частка передплачених медичних 
послуг зросла з 5% до 45% [2].

З 2008 року громадяни Грузії, які живуть за 
межею бідності, отримують ваучери для при-
дбання особистих програм медичного страху-
вання. Завдяки цьому механізму як альтерна-
тиві до схеми державного страхування Грузія 
передає можливість приймати рішення в руки 
окремих споживачів і заохочує конкуренцію 
серед страховиків. споживачі не ізольовані 
від коштів на медицину, а надавачі послуг 
змагаються за нижчу ціну і покращують якість, 
щоб привабити клієнтів.

Громадяни Грузії, які не живуть за межею 
бідності, повинні придбати медичне страху-
вання добровільно або платити за медичні 
послуги з власної кишені. дуже цільове і 
обмежене втручання з боку уряду в медичну 
галузь дало змогу грузинській системі охо-
рони здоров’я менше постраждати від рин-

кових ефектів порівняно з розвиненими кра-
їнами Європи та сШа.

в Грузії запроваджено обов’язкове 
медичне страхування, фінансування медич-
ної допомоги здійснюється єдиним фондом 
соціального страхування за рахунок держав-
ного бюджету (60%), яке надається у вигляді 
трансфертів та внесків роботодавців (40%). 
Медична допомога надається відповідно до 
державних програм державними закладами 
охорони здоров’я. Послуги, що не входять 
до державних програм, надаються за кошти 
населення. недержавний сектор закладів 
охорони здоров’я не бере участі в реалі-
зації державних програм і надає медичні 
послуги за кошти громадян. в країні, де про-
живає 4,3 млн. населення, рівні захворюва-
ності та смертності залишаються високими, 
рівень народжуваності в останні роки зни-
зився майже вдвічі. в країні різко виражений 
дефіцит фінансування на охорону здоров’я 
на тлі незадовільного економічного стано-
вища та низького рівня соціального захисту. 
в основі перспективи розвитку системи охо-
рони здоров’я Грузії лежать підйом економіки 
держави та покращення соціального захисту 
населення. також в Грузії створена така сис-
тема охорони здоров’я, в якій практично не 
існує корупції. Ціни на фармацевтичні засоби 
впали на 30–40% [5].

реформа була ефективною в частині змен-
шення витрат, особливо якщо порівняти із їх 
збільшенням у розвинутих країнах Європи 
та сШа. Загальні витрати у відсотку від ввП 
збільшились лише із 8,5% у 2003 року до 9,9% 
у 2011 році. ефекти рецесії можуть пояснити 
багато фактів із цього зростання, оскільки 
загальні витрати на медицину зросли із 9% 
ввП у 2008 році до 10,2% ввП у 2009 році. 
Після початкового підйому витрати загалом 
зменшились, повернувшись до рівня нижче 
10% ввП [2].

висновки з цього дослідження. отже, 
проведене дослідження доводить, що україні 
потрібно взяти до уваги досвід країн постра-
дянського простору. усі ці країн починали 
реформування фінансування галузі охо-
рони здоров’я з впровадження обов’язкового 
медичного страхування, введення цільового 
податку (податку з заробітної плати) та децен-
тралізації управління охороною здоров’я. 
однак в більшості країн це не привело до 
швидких і позитивних змін, тому що в тих 
країнах, де економіка зростала і населення 
було офіційно працевлаштоване, збір подат-
ків не викликав таких труднощів, як в країнах, 
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де економіка була нестабільною, працівники 
були працевлаштовані в тіньовому секторі, 
що унеможливлювало збір цих податків. крім 
того, виникали також проблеми з розподі-
лом коштів, що говорить про недосконалість 
регулюючих органів. оскільки сьогодні укра-
їна переживає часи економічної нестабіль-
ності та геополітичної кризи, де більшість 
населення знаходиться на межі зубожіння, 
потрібні добре продумані кроки для того, щоб 
забезпечити доступність медичної допомоги 

для усіх верств населення. тому доцільно 
було б створити модель, яка поєднувала б 
в собі частково бюджетну систему фінан-
сування, медичне страхування та приватні 
медичні послуги.

нині в країні не існує чіткого бачення, як 
вирішити проблеми реформування фінансу-
вання охорони здоров’я та забезпечити насе-
лення доступним медичним обслуговуван-
ням, що говорить про актуальність подальших 
досліджень.
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виявлено значення формування стратегії розвитку персоналу для ефективного функціонування виробни-
чої організації. Запропоновано етапи процесу формування методології розробки стратегії розвитку персона-
лу. рекомендовано алгоритм розробки стратегії розвитку персоналу на металургійному підприємстві. Побу-
довано оперограму проведення робіт із впровадження і коригування стратегії розвитку персоналу. Здійснено 
оцінку життєздатності та ефективності запропонованої стратегії розвитку персоналу за допомогою методу 
«дерево ризиків».

ключові слова: розвиток персоналу, стратегія, методологія, сітьова модель, оперограма, «дерево ризиків».

воронина а.в., николаева е.н. МетодоЛоГиЯ раЗраБотки стратеГии раЗвитиЯ ПерсонаЛа 
ПроиЗводственной орГаниЗаЦии

выявлено значение формирования стратегии развития персонала для эффективного функционирования 
производственной организации. Предложены этапы процесса формирование методологии разработки стра-
тегии развития персонала. рекомендовано алгоритм разработки стратегии развития персонала на металлур-
гическом предприятии. Построено оперограмму проведения работ по внедрению и корректировке стратегии 
развития персонала. осуществлена оценка жизнеспособности и эффективности предложенной стратегии 
развития персонала с помощью метода «дерево рисков».

ключевые слова: развитие персонала, стратегия, методология, сетевая модель, оперограмма, «дерево 
рисков».

Voronina A.V., Nikolaieva K.M. METHODOLOGY DEVELOPMENT OF STRATEGY STAFF DEVELOPMENT 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

The article was identified the importance of creating a strategy for staff development to the effective functioning 
of the production organization. There was proposed the process steps forming the methodology development of 
strategy of development personnel. There was recommended the algorithm of development strategy of personnel 
development at the metallurgical plant. Operogramme of work on the implementation and adjustment strategies of 
staff development was built. There was carried out the assessment of the viability and effectiveness of the proposed 
strategy for staff development using the method of «tree of risks».

Keywords: staff development, strategy, methodology, network model, operogramme, «tree of risks».

постановка проблеми у загальному 
вигляді. так як від розвитку системи управління 
персоналом залежать результати функціону-
вання підприємства, конкурентоспроможність 
персоналу та загалом організації, необхідний 
постійний моніторинг змін в цій системі та роз-
робка шляхів вдосконалення її складових. 
розробка методології формування стратегії 
розвитку персоналу сприятиме забезпеченню 
конкурентоспроможності підприємства як на 
вітчизняному, так і на світовому ринках.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
теоретичні, методичні і прикладні питання 
управління розвитком персоналу підприєм-
ства є предметом наукових досліджень бага-

тьох вчених, зокрема таких відомих україн-
ських вчених-економістів, як в. верхоглядова 
[1], Ю. Лисенка [2], Л. Шимановська-діанича 
[3], і. Грузіна [3] та ін. наукові дослідження 
вказаних вчених були спрямовані на визна-
чення змісту розвитку персоналу, основних 
його форм, показників ефективності управ-
ління розвитком персоналу тощо. у той же 
час в наявних наукових дослідженнях недо-
статньо уваги приділяється проблемам фор-
мування ефективної системи управління роз-
витком персоналу, розробці стратегії розвитку 
персоналу підприємств металургійної галузі.

виділення не вирішених частин загаль-
ної проблеми. враховуючи особливості умов Ек
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функціонування підприємств металургійної 
галузі на території україни, вважаємо доціль-
ним застосовувати стратегічний підхід до роз-
витку персоналу. Це буде сприяти вибору і 
практичному застосуванню більш ефективних 
форм, методів й шляхів спрямованого зрос-
тання потенціалу організації і її персоналу.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вдоскона-
лення системи управління розвитком персо-
налу підприємства шляхом формування мето-
дології розробки стратегії розвитку персоналу 
Пат «дніпровський металургійний комбінат».

виклад основного матеріалу дослі-
дження. в статті категорія «стратегія роз-
витку персоналу» організації розглядається 
як сукупність дій і послідовність виконання 
робіт, що дозволяють проаналізувати, оцінити 
і розробити необхідну систему впливів на 
персонал для забезпечення досягнення ним 
необхідного сукупного конкурентоспромож-
ного потенціалу в рамках реалізації обраної 
стратегії розвитку персоналу [2,4]. Значення 
формування стратегії розвитку персоналу 
для ефективного функціонування виробничої 
організації проявляється в наступному:

– із зростанням динамічності середовища 
знижується її прогнозованість, і орієнтиром для 
організації стають не стільки фінансові показ-
ники, скільки перспективи розвитку персоналу, 
здатного виконати планові фінансові показники;

– стратегія розвитку персоналу підприєм-
ства забезпечує розробку і реалізацію дов-
гострокових і якісно визначених напрямків у 
роботі з персоналом, основною метою яких є 
розробка складу та послідовності рішень, що 
приймаються для забезпечення підвищення 
кадрового потенціалу організації. 

Подальші дослідження були проведені на 
основі даних підприємства Пат «дніпров-
ський металургійний комбінат» (далі – Пат 
«дМк»). вважаємо, що, з метою створення 
ефективної системи розвитку персоналу під-
приємства, процес формування методології 
розробки стратегії розвитку персоналу пови-
нен складатися з наступних етапів:

1) формування алгоритму розробки стра-
тегії розвитку персоналу (на основі визна-
чення основних подій розробки стратегії роз-
витку персоналу);

2) формування переліку робіт щодо роз-
робки стратегії розвитку персоналу;

3) побудова сітьової моделі для розробки 
стратегії розвитку персоналу (на основі імо-
вірнісної оцінки тривалості робіт та розра-
хунку основних показників сітьового графіку);

4) побудова оперограми для ув’язування 
робіт і виконавців (на основі переліку робіт із 
розробки стратегії розвитку персоналу);

5) здійснення оцінки вразливості страте-
гії розвитку персоналу шляхом застосування 
методу «дерево ризиків».

алгоритм розробки стратегії розвитку пер-
соналу складається з наступних події:

0 – отримано завдання з фінансуванням на 
розробку стратегії розвитку персоналу;

1 – виконаний аналіз документації по ура-
хуванню витрат підприємства і проведена 
оптимізація витрат відповідно до плану роз-
витку персоналу;

2 – поставлені та уточнені фінансові та 
стратегічні цілі підприємства, які будуть досяг-
нуті при реалізації стратегії розвитку персо-
налу;

3 – визначена та класифікована потреба 
підприємства в кадрах;

4 – узгоджена стратегія розвитку персоналу 
з діловою стратегією підприємства в цілому;

5 – визначені й класифіковані основні кон-
куренти підприємства на ринку праці;

6 – виконаний аналіз системи розвитку 
персоналу підприємства та виявлені 

фактори об’єктивної, суб’єктивної потреби 
розвитку персоналу;

7 – проведена сегментація ринку праці;
8 – проведений аналіз конкурентоздатності 

персоналу та підприємства на ринку праці;
9 – оцінений можливий вплив розвитку 

металургійної галузі на реалізацію стратегії 
розвитку персоналу;

10 – визначено модель розвитку персоналу 
підприємства;

11 – враховані можливі ризики, що стосу-
ються реалізації стратегії розвитку персоналу;

12 – розроблена система оцінки персо-
налу;

13 – розроблений план заходів щодо реалі-
зації стратегії розвитку персоналу;

14 – затверджена стратегія розвитку пер-
соналу підприємства.

на основі запропонованих подій форму-
ємо основні роботи щодо розробки стратегії 
розвитку персоналу:

0-1 – аналіз документації по урахуванню 
витрат підприємства і проведення оптимізації 
витрат відповідно до плану розвитку персо-
налу підприємства;

0-2 – постановка й узгодження фінансових 
цілей підприємства, що будуть досягнуті при 
реалізації стратегії розвитку персоналу;

0-3 – проведення аналізу можливостей 
інвестування коштів підприємства на роз-
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робку стратегії розвитку персоналом відпо-
відно до виявлених потреб підприємства в 
кадрах;

0-4 – узгодження стратегії розвитку пер-
соналу з діловою стратегією підприємства в 
цілому;

0-5 – дослідження конкурентів підприєм-
ства на ринку праці;

0-9 – оцінка впливу розвитку металургійної 
галузі на реалізацію стратегії розвитку персо-
налу;

1-6 – дослідження наявної системи роз-
витку персоналу та виявлення факторів 
об’єктивної, суб’єктивної потреби розвитку 
персоналу;

3-7 – сегментація ринку праці;
4-7 – розробка критеріїв оптимальності 

сегментації;
5-8 – аналіз конкурентоздатності персо-

налу підприємства на ринку праці;
6, 7, 8, 9-10 – формування моделі страте-

гії розвитку персоналу на основі проведених 
досліджень і аналізу;

10-11 – оцінка ризиків, що впливають на 
розробку стратегії розвитку 

персоналу підприємства;
10-13 – розробка заходів щодо забезпе-

чення планування стратегії розвитку персо-
налу підприємства;

11-12 – розробка системи оцінки персо-
налу;

12-14 – уточнення моделі стратегії розвитку 
персоналу на основі виявлених розбіжностей;

13-14 – остаточне формування стратегії 
розвитку персоналу підприємства.

для побудови сітьової моделі процесу роз-
робки стратегії розвитку персоналу на під-
приємстві здійснимо імовірнісну оцінку трива-
лості робіт (табл. 1). 

таблиця 1
імовірнісні оцінки тривалості робіт

Робота 
(i,j)

тривалість Диспер-
сія, σ tоч(i,j)tmin(i,j) tmax(i,j)

0,1 1 3,5 0,25 2
0,2 0,5 2 0,09 1,1
0,3 2 6 0,64 3,6
0,4 0,5 2 0,09 1,1
0,5 3 4 0,04 3,4
0,9 2 5 0,36 3,2
2,6 0,5 1 0,01 0,7
1,6 0,5 2,5 0,16 1,3
3,7 2 3 0,04 2,4
4,7 1 2 0,04 1,4
5,8 1 4 0,36 2,2
6;10 0 0,5 0,01 0,2
7;10 0 0,5 0,01 0,2
8;10 0 0,5 0,01 0,2
9;10 0 0,5 0,01 0,2
10;11 0,5 3 0,25 1,5
10;13 1,5 2,5 0,04 1,9
11;12 0,5 1,5 0,04 0,9
12;14 0,5 2 0,09 1,1
13;14 0,5 2,5 0,16 1,3

Рис. 1. сітьова модель для розробки стратегії розвитку персоналу пат «Дмк»
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тривалість виконання робіт важко визна-
чити точно і тому в статті замість одного 
числа (детермінована оцінка), ми задали 
дві оцінки – мінімальну і максимальну. Міні-
мальна (оптимістична) оцінка tmin(i,j) харак-
теризує тривалість виконання робіт при най-
більш сприятливих умовах, а максимальна 
(песимістична) tmax(i,j) – при найбільш неспри-
ятливих. тривалість роботи в цьому випадку 
розглядали як випадковий розмір, що у 
результаті реалізації може прийняти будь-яке 
значення в заданому інтервалі. відповідно, 
до 3-го етапу методології розробки страте-
гії розвитку персоналу, розрахуємо основні 
показники сітьового графіку (табл. 2). 

на основі здійснених розрахунків та запро-
понованого переліку робіт наведемо сітьовий 
графік виконання робіт щодо розробки стра-
тегії розвитку персоналу (рис. 1). 

таким чином, при імовірнісному завданні 
тривалості робіт вирішено три задачі:

1) визначення ймовірності того, що трива-
лість критичного шляху tкр не перевищить зада-
ного директивного рівня т. Цю задачу вирішено 
на основі інтегралу можливостей Лапласа Ф(z);

2) визначення максимального терміну 
виконання всього комплексу робіт Т при зада-
ному рівні ймовірності р;

3) одержання на основі очікуваних розмі-
рів тривалості робіт основних характеристик 
сітьової моделі.

Повний шлях найбільшої тривалості 
робіт (критичний шлях) позначений на 
рис. 1 жирною лінією. критичний шлях 
Lкр=(0,3,7,10,11,12,14). тривалість робіт на 
критичному відрізку tкр=9,7 тижні. для опти-
мізації сітьової моделі, яка виражається в 
перерозподілі ресурсів із напружених робіт 
на критичні для прискорення їх виконання, 
було оцінено ступінь складності своєчасного 
виконання всіх робіт, а також «ланцюжків» 
шляху. коефіцієнт напруженості обчислено 
за формулою (1):

кркр

n
н tt

j)(i,R1j)(i,К
′−

−=

∏−=
=

p

1i
ip1P

, кн(i,j) є [0,1],           (1)

де Rn(i,j) – повний резерв часу виконання 
робіт;

t'кр – тривалість відрізка аналізованого 
шляху, який збігається з критичним шля-
хом [5].

результати розрахунку цього показника 
наведено в табл. 2. найнапруженішими є 
роботи критичного шляху, на яких коефіцієнт 
напруженості дорівнює 1. на основі цього кое-
фіцієнта всі роботи розділено на три групи: 
напружені (0,8); підкритичні (0,6 < кн(i,j) < 0,8); 

таблиця 2
Розрахунок основних показників сітьового графіку, тижні

Робота tоч(i,j) Tijpn Tijpз Tijnn Tijnз Rпіз Kн(i,j) tкр

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,2 2 0 2 2,7 4,7 2,7 0,56 3,5
0,1 1,1 0 1,1 4,2 5,3 4,2 0,32 3,5
0,3 3,6 0 3,6 0 3,6 0 1,00 -
0,4 1,1 0 1,1 3,5 4,6 3,5 0,42 3,7
0,5 3,4 0 3,4 0,4 3,8 0,4 0,94 3,5
0,9 3,2 0 3,2 2,8 6 2,8 0,55 3,5
2,6 0,7 1,1 1,8 5,3 6 4,2 0,32 3,5
1,6 1,3 2 3,3 4,7 6 2,7 0,56 3,5
3,7 2,4 3,6 6 3,6 6 0 1,00 -
4,7 1,4 1,1 2,5 4,6 6 3,5 0,42 3,7
5,8 2,2 3,4 5,6 3,8 6 0,4 0,94 3,5
6;10 0,2 2,7 2,9 6 6,2 3,3 0,47 3,5
7;10 0,2 6 6,2 6 6,2 0 1,00 -
8;10 0,2 5,6 5,8 6 6,2 0,4 0,94 3,5
9;10 0,2 3,2 3,4 6 6,2 2,8 0,55 3,5
10;11 1,5 6,2 7,7 6,2 7,7 0 1,00 -
10;13 1,9 6,2 8,1 6,5 8,4 0,3 0,91 6,2
11;12 0,9 7,7 8,6 7,7 8,6 0 1,00 -
12;14 1,1 8,6 9,7 8,6 9,7 0 1,00 -
13;14 1,3 8,1 9,4 8,4 9,7 0,3 0,91 6,2
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резервні (кн(i,j) < 0,6). Було виявлено, що у 
результаті перерозподілу ресурсів потрібно 
максимально зменшити загальну тривалість 
робіт. Це можливо досягнути при переве-
денні всіх робіт у першу групу. відповідно до 
результатів обчислень кн(i,j) можна стверджу-
вати, що оптимізація сітьового графіка мож-
лива за рахунок робіт (0,2), (2,6), (0,4), (4,7), 
(6,10). оцінено можливість виконання всього 
комплексу робіт за 9 і за 10 тижнів. дисперсія 
критичного шляху складає:

σкр=0,64+0,04+0,01+0,25+0,04+0,09=1,07.
для подальших розрахунків було вико-

ристано статистичну формулу в середовищі 
Microsoft Excel (формули програми напи-
сані на російській мові) – «норМрасП», яка 
повертає нормальну функцію розподілу для 
зазначеного середнього і стандартного від-

хилення. Ця функція має дуже широке коло 
додатків у статистиці, включаючи перевірку 
гіпотез. 
норМрасП (х; среднее; стандартное_откл; 

ингегральная),
де х – значення, для якого будується роз-

поділ;
среднее – середнє арифметичне розпо-

ділу;
стандартное_откл – стандартне відхи-

лення розподілу;
интегральная – логічне значення, що 

визначає форму функції. 
Якщо інтегральна має значення истина, 

то функція норМрасП повертає інтегральну 
функцію розподілу; якщо цей аргумент має 
значення Ложь, то повертається функція 
цільності розподілу.

Рис. 2. оперограма проведення робіт із впровадження і коригування стратегії розвитку 
персоналу металургійного підприємства 
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тоді, р(tкр < 9) = НОРМРАСП (9;9,7;1,07^0,5; 
истина) = 0,25,

р(tкр < 10) = НОРМРАСП (10;9,7;1,07^0,5; 
истина) = 0,61,

де 1,07^0,5 – квадратний корінь з дисперсії 
σкр.

Можливість того, що весь комплекс робіт 
буде виконаний не більш ніж за 9 тижнів скла-
дає 25,0%, можливість його виконання за 
10 тижнів – 61,4%.

розраховано максимальний термін вико-
нання робіт, при ймовірності їх виконання 
в термін 95%. Функція Excel «норМоБр» 
повертає обернений нормальний розподіл 
для зазначеного середнього стандартного 
відхилення.

норМоБр(вероятность; среднее;  
стандартное_откл),

де вероятность – ймовірність, яка відпові-
дає нормальному розподілу:
T = норМоБр(0,95;9,7;1,07^0,5)=11,40 тижні.

таким чином максимальний термін вико-
нання робіт, при ймовірності їх виконання в 
термін 95% становить 11 тижні та 4 дні. для 
ув’язування робіт і виконавців та забезпечення 
наочності побудовано оперограму (рис. 2) на 
основі переліку робіт із розробки стратегії 

розвитку персоналу. Пропонуємо задіяти для 
розробки та реалізації стратегії розвитку пер-
соналу дев’ять структурних відділів підпри-
ємства Пат «дМк», а також директора з еко-
номіки, начальника управління мотивацією 
та організацією праці, директора з персоналу 
[6]. для оцінки вразливості стратегії розвитку 
персоналу застосовано метод «дерево ризи-
ків». Це дозволило швидко розглянути мож-
ливі показники, що кількісно оцінюють ризик, 
витрати і час на здійснення проекту.

слід розглянути і критерії, за допомогою 
яких можна дати кількісну оцінку доціль-
ності ухвалення рішення в умовах ризику: 
1) по-перше, рішення, прийняте в ситуації 
ризику, необхідно оцінити з погляду можли-
вості одержання бажаного результату і мож-
ливості негативного відхилення від нього. 
найкращим варто вважати те рішення, ризик 
реалізації якого буде меншим в порівняні 
з іншими варіантами; 2) по-друге, повинна 
оцінюватися витратна сторона ризикового 
рішення. інакше кажучи, необхідно оцінити 
витрати на здійснення ризикових варіан-
тів. кращим буде той варіант, який потребує 
менших витрат на здійснення в порівняні з 
витратами при здійсненні інших варіантів; 

Рис. 3. Дерево ризиків для оцінки життєздатності та ефективності розробленої стратегії 
розвитку персоналу пат «Дмк»
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3) по-третє, критерієм оцінки є час, необхідний 
на реалізацію прийнятого рішення. найбільш 
доцільне ухвалення рішення, здійснення якого 
потребує меншого часу в порівнянні з іншими. 
Побудовано «дерево ризиків», виходячи з 
розглянутих критеріальних оцінок (рис. 3).

непереривними лініями разом зі 
з’єднаними ними кружками позначено клю-
чові етапи у виконанні робіт, в яких підпри-
ємство несе визначений ризик. Штриховими 
лініями та кружками на їх кінці позначено ті 
події, які ведуть з визначеною ймовірністю до 
зриву робіт та отриманню збитків. на рис. 3 
зображено можливі витрати кожної з подій (зі 
знаком «–») та ймовірності отримання ефекту. 
для оцінки ризиків впровадження стратегії 
розраховано величину (Р) за формулою (2):кркр

n
н tt

j)(i,R1j)(i,К
′−

−=

∏−=
=

p

1i
ip1P ,                            (2)

де рі – імовірність настання події [5]. 
для наведеної моделі розмір р складе: 

р =1 – 0,454 = 0,546. оскільки, р відповідає 
умові 0,4<р≤0,6, то можемо стверджувати, 

що ця методика розробки стратегії дозволить 
Пат «дМк» досягти середнього рівня ризику 
54,6%. Проте, цю методику слід впроваджу-
вати на підприємстві.

висновки з цього дослідження. роз-
роблена стратегія розвитку персоналу ство-
рить необхідні умови для прийняття рішень 
у стратегічному плані, усуваючи суперечності 
інтересів підприємства Пат «дМк» і його 
персоналу. нами запропоновано методоло-
гію розробки стратегії розвитку персоналу, 
в межах якої визначено алгоритм розробки 
стратегії розвитку персоналу. алгоритм скла-
дається з 14-ти кроків, послідовне виконання 
яких дасть можливість підприємству сформу-
вати ефективну стратегію розвитку персоналу 
з урахуванням реальних потреб виробничої 
організації та узгодження її з діловою страте-
гією підприємства в цілому. Подальших дослі-
джень потребує розробка методики реалізації 
стратегії розвитку персоналу підприємства 
металургійної галузі в умовах кризи.

Література:
1. верхоглядова в.і. управління розвитком людських ресурсів: монографія / в.і. верхоглядова, 

с.Б. ільївна, н.а. іваннікова, о.в. Лавріченко. – дніпропетровськ: наука і освіта, 2006. – 317 с. 
2. Лисенко Ю.р. стратегічне управління персоналом / Ю.р. Лисенко, с.н. андрієнко, т.Ю. Бєлікова. – вид. 

друге, перероб. і доповн. – донецьк: тов «Юго-восток, Лтд», 2005. – 201 с. 
3. Шимановська-діанич Л.М. управління розвитком персоналу організації: теорія і практика: монографія / 

Л.М. Шимановська-діанич. – Полтава: Пует, 2012. – 462 с. 
4. Грузіна і.а. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством: моногра-

фія / і.а. Грузіна, в.і. дериховська. – Х.: вид. Хнеу ім. с. кузнеця, 2014. – 252 с. 
5. капінос Г.і. операційний менеджмент: навч. посіб./ Г.і. капінос, і.в. Бабій, – к.: Центр навчальної літе-

ратури, 2013.–352 с. 
6. офіційний сайт Пат «дніпровський металургійний комбінат» [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.dmkd.dp.ua



215

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 339.97:334.716

теоретичні засади антикризового управління  
на підприємстві агропромислового комплексу
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стаття присвячена актуальним питанням антикризового управління на підприємстві агропромислового 
комплексу. досліджено сутність поняття «антикризове управління» з урахуванням точок зору вчених-еконо-
містів. Запропоновано здійснювати групування понять по таких критеріях: докризове управління підприєм-
ством, управління підприємством в кризових умовах в передбанкрутному стані, управління процесами виходу 
з кризи. Представлено основні блоки антикризової програми.

ключові слова: антикризова програма, передбанкрутний стан, банкрутство, блоки антикризової програ-
ми, толлінг.

калинина о.М., Гирченко а.Ю. теоретические основЫ антикриЗисноГо уПравЛениЯ на 
ПредПриЯтии аГроПроМЫШЛенноГо коМПЛекса

статья посвящена актуальным вопросам антикризисного управления на предприятии агропромышленно-
го комплекса. исследована сущность понятия «антикризисное управление» с учетом точек зрения ученых-
экономистов. Предложено осуществлять группировку понятий по таким критериям: докризисное управление 
предприятием, управление предприятием в кризисных условиях в предбанкротном состоянии, управление 
процессами выхода из кризиса. Представлены основные блоки антикризисной программы.

ключевые слова: антикризисная программа, предбанкротное состояние, банкротство, блоки антикризис-
ной программы, толлинг.

Kalinina O.M., Girchenko A.U. THEORETICAL FOUNDATIONS OF CRISIS MANAGEMENT AT THE 
ENTERPRISE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

The article is devoted to topical issues of crisis management at the enterprise of agro-industrial complex. The 
essence of the concept «crisis management» taking into account the points of view of economists. Proposed to 
implement the grouping of concepts according to these criteria: pre-crisis enterprise management, enterprise man-
agement in crisis conditions, to bankruptcy, process control out of the crisis. The main blocks of anti-crisis program.

Keywords: anti-crisis program, pre-bankruptcy condition, bankruptcy, blocks the anti-crisis program, tolling.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. в умовах економічної нестабільності 
нашої країни все частіше потрапляють в кризові 
ситуації вітчизняні підприємства. не винятком 
є виробничо-господарська діяльність агропро-
мислових підприємств, підсумковий результат 
яких завжди схильний до невизначеності.

відмінною особливістю агропромисло-
вого комплексу країни є використання землі 
як основного засобу виробництва, при раці-
ональному використанні якого можливе 
поліпшення його якості. Головною функцією 
агропромислового комплексу є виробництво 
сільськогосподарської продукції, її переробка 
в продовольчі та інші товари споживання 

з наступним доведенням її до споживача. 
супутніми функціями цього сектора економіки 
є здійснення значного внеску у національний 
дохід країни, дотримання екологічної рівно-
ваги в навколишньому середовищі, покра-
щення умов праці та відпочинку сільського 
населення. агропромисловий комплекс є 
поєднанням сільського і суміжних для його 
забезпечення господарств [1, с. 199].

очевидно, що спробу зниження негативних 
впливів кризи на підприємстві необхідно здій-
снювати заздалегідь шляхом розробки сис-
теми антикризового управління.

необхідність розгляду категорії «антикри-
зове управління» в нашій країні зумовлене Ек
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розробкою правового підґрунтя для регулю-
вання незадовільної діяльності суб’єктів під-
приємницької діяльності. так, в 1992 році був 
прийнятий верховною радою україни Закон 
україни «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» з 
останньою редакцією від 01.01.2017 року [2], 
в якому достатньо точно зазначені характерні 
особливості антикризового управління. Проте 
вказаний Закон не містить положень, в яких 
висвітлено його сутність.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями антикризового управління 
підприємством займалися зарубіжні і вітчиз-
няні вчені-економісти, такі як Большаков а., 
Бланк і.а., андрєєва н.н., Лігоненко Л. та інші. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на гли-
боку опрацьованість сутності поняття «анти-
кризове управління», все ж ще немає єдиної 
думки щодо його визначення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою цього дослідження є здій-
снення групування понять по виокремлених 
критеріях.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. так, автор Большаков а. під дослі-
джуваним явищем розуміє «управління, в 
якому задіяні оперативний, тактичний, стра-
тегічний та упереджувальний механізми діа-
гностики, стабілізації та виводу підприємства 
з можливої кризи» [3, с. 4]. особливістю д 
цього визначення, на нашу думку, є розуміння 
під антикризовим управлінням впровадження 
заходів, спрямованих на вихід підприємства з 
кризи з урахуванням дослідження різних рів-
нів управління.

автор Бланк і.а. розглядає явище набагато 
вужче, розуміючи під ним «антикризове фінан-
сове управління» [4]: «антикризове фінансове 
управління являє собою систему принципів і 
методів розробки і реалізації комплексу спе-
ціальних управлінських рішень, спрямованих 
на попередження та подолання фінансових 
криз підприємства, а також мінімізацію їх 
негативних фінансових наслідків». незважа-
ючи на обмеження антикризового управління 
фінансовою складовою в наведеному визна-
ченні, на нашу думку, глибоко викладена сту-
пінь спрямованості розроблюваних заходів, а 
саме на попередження, подолання і мініміза-
цію негативних фінансових наслідків.

схожої точки зору дотримується автор 
андрєєва н.н., стверджуючи наступне: «анти-
кризове управління є невід’ємним елемен-
том єдиної системи управління і є системою 

управління, спрямованої не лише на вихід із 
кризової ситуації, але й на попередження вхо-
дження в таку ситуацію» [5, с. 7].

на думку Лігоненко Л. «антикризове управ-
ління – це постійно організоване управління, 
націлене на найбільш оперативне виявлення 
ознак кризового стану та створення відповід-
них передумов для його своєчасного подо-
лання з метою забезпечення відновлення 
життєздатності окремого підприємства, недо-
пущення ситуації його банкрутства» [6, с. 57]. 
особливістю представленого трактування є 
виділення оперативного рівня управління.

Зарубіжний вчений-економіст келлер 
р. зазначає, що «антикризовий менедж-
мент – це особлива форма управління, прі-
оритетними завданнями якого є поперед-
ження чи подолання усіх процесів, які здатні 
створити суттєву загрозу для життєдіяльності 
підприємства чи навіть унеможливити його 
функціонування» [7, с. 75]. у представленому 
визначенні не вказані рівні управління.

З визначення Бикова а.а., Беляцької т.н. 
антикризове управління «повинне випе-
реджати і запобігати неплатоспроможність 
неспроможного підприємства, а також забез-
печувати досягнення підприємством кон-
курентної переваги». [8, с. 35]. При цьому, 
головною думкою зазначених авторів, на наш 
погляд, є розуміння того, що «потреба в анти-
кризовому управлінні існує до подолання під-
приємством кризового стану» [8, с. 34].

в ході проведеного аналізу літературних 
джерел виявлено, що західні вчені-еконо-
місти антикризове управління ототожнюють 
з такими явищами як оздоровлення фінансів 
(процес, присвячений фінансовому оздоров-
ленню підприємства) та корпоративне оздо-
ровлення (здійснення комплексу антикризо-
вих заходів для оздоровлення підприємства 
силами керівництва або консалтингових орга-
нізацій в рамках корпоративного законодав-
ства) [9]. тобто, з наведених визначень оче-
видно, що під досліджуваним явищем автори 
розуміють набір заходів по виходу підприєм-
ства з негативної ситуації. на нашу думку, 
антикризове управління необхідно розглядати 
дещо ширше, а саме як спосіб виявлення і 
запобігання песимістичного варіанту розвитку 
подій у фактичній діяльності підприємства.

Проведені дослідження визначень поняття 
«антикризове управління» дозволили про-
вести їх групування таким чином:

1) докризове управління підприємством в 
умовах загальної кризи економіки – це «попе-
реджаюче» управління, яке здійснюється для 
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своєчасного виявлення та вирішення проблем 
(прийняття рішень) з метою запобігання кризи;

2) управління підприємством в кризових 
умовах в передбанкрутному стані у результаті 
порушення платоспроможності, при якому 
зберігається можливість відновлення рівно-
ваги – це управління, метою якого є стабілі-
зація нестійкого стану за рахунок поповнення 
джерел власних засобів, скорочення дебітор-
ської заборгованості, прискорення оборот-
ності запасів.

3) управління процесами виходу з кризи в 
рамках судових процедур банкрутства – це 
управління, яке здійснюється з метою мінімі-
зації втрат та втрачених можливостей під час 
виведення підприємства з кризи шляхом роз-
порядження майном боржника, досягнення 
мирової угоди, проведення санації (віднов-
лення платоспроможності) боржника або лік-
відації банкрута.

на підставі огляду методичного забез-
печення для запобігання або / та виведення 
агропромислового підприємства з кризи 
рекомендується розробити антикризову про-
граму підприємства, що складається з шести 
взаємопов'язаних блоків: 

1) діагностика фінансового стану та резуль-
татів діяльності (побудова порівняльно-ана-
літичного балансу, оцінка майнового стану 
підприємства, аналіз ліквідності і платоспро-
можності, оцінка фінансової стійкості, аналіз 
рентабельності та ділової активності);

2) проведення стратегічного аналізу (ана-
ліз розриву, аналіз динаміки витрат і крива 
досвіду, аналіз динаміки ринку, модель життє-
вого циклу тощо);

3) визначення рівня конкурентоспромож-
ності;

4) проведення аналізів (SWOT, SPASE, 
PEST-аналізів і ін.) для виділення та враху-
вання внутрішніх і зовнішніх факторів, що 
впливають на виникнення кризової ситуації;

5) розробка програми заходів щодо попе-
редження кризового стану підприємства з 
використанням захисної стратегії (скорочення 
виробництва та збуту, витрат, персоналу; про-
даж продукції з мінімальною нормою прибутку 
або по собівартості, поділ підприємства на 
самостійні юридичні особи шляхом реструк-
туризації) та наступальної (проникнення в 
нові сфери діяльності, диверсифікація вироб-
ництва, активний маркетинг, вдосконалення 
управління) або поєднання їх комбінацій;

6) розробка програми заходів щодо виве-
дення підприємства з кризового стану за допо-
могою виявлення збиткових і низькорента-

бельних видів продукції та виробництв шляхом 
проведення операційного аналізу та їх ліквіда-
ція, санація фінансового стану, жорстка еко-
номія витрат, інвентаризація і оцінка основних 
фондів підприємства для мінімізації амортиза-
ційних відрахувань та / або їх здача в лізинг / 
продаж, застосування сучасних маловитратних 
та ресурсозберігаючих технологій, стимулю-
вання збуту, удосконалення кадрової політики.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, основні шляхи виходу підприємств 
агропромислового комплексу країни із кризи 
повинні бути спрямовані на: 

– оновлення матеріально-технічного 
фундаменту підприємств, який містить в 
собі зношені більш ніж на 50% необоротні 
та нематеріальні активи, що так необхідні 
для забезпечення безперебійного виробни-
чого циклу;

– залучення кваліфікованих спеціаліс-
тів для забезпечення кадрового потенціалу 
аграрної галузі;

– використання толлінгових операцій; 
– розробку механізмів взаємодії між агро-

промисловими підприємствами різних рівнів 
для забезпечення єдиної стратегії розвитку та 
оперативного реагування на ризики неспри-
ятливих наслідків, що зумовлені високим сту-
пенем залежності від неконтрольованих при-
родно-кліматичних факторів.

для залучення додаткових фінансових 
ресурсів, на нашу думку, особливо важли-
вими є толлінгові операції, тобто операції з 
давальницькою сировиною. Ці операції було 
регламентовано Законом україни «Про опе-
рації з давальницькою сировиною у зовніш-
ньоекономічних відносинах» [10], який втра-
тив чинність у 2012 році. 

визначення операцій з давальницькою 
сировиною зараз міститься лише в Подат-
ковому кодексі україни в пп. 14.1.134 [11]: 
операція з давальницькою сировиною – опе-
рація по переробці (обробці, збагаченню 
або використанню) давальницької сировини 
(незалежно від кількості замовників і вико-
навців, а також етапів (операцій)) з метою 
одержання готової продукції за відповідну 
плату. до операцій з давальницькою сиро-
виною належать операції, в яких сировина 
замовника на конкретному етапі її переробки 
становить не менше 20 відсотків загальної 
вартості готової продукції. 

Залучення додаткових фінансових ресур-
сів в агропромисловий комплекс країни дозво-
лить поступово здійснювати заходи щодо його 
подальшого розвитку.
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для розробки антикризових заходів в рам-
ках антикризового управління рекоменду-
ється використовувати системний підхід для 

прийняття обґрунтованих рішень, що буде 
детально висвітлено в наших подальших 
публікаціях. 
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стаття присвячена пошукам нових підходів, які сприятимуть виходу підприємств з кризи та забезпечать 
їх належний фінансово-економічний стан. саме аналіз фінансового стану підприємства є одним із головних 
інструментів з’ясування конкурентоспроможності виробника. розробка та впровадження нових методів аналі-
зу та шляхів покращення фінансового стану фірми дозволить збільшити свій майновий потенціал, відновити 
платоспроможність та прибутковість. 

ключові слова: фінансовий стан, діагностика фінансового стану, ліквідність, платоспроможність, рента-
бельність, фінансова стійкість.

Готра в.в., рипич в.в., дячок а.в. диаГностика ФинансовоГо состоЯниЯ ПредПриЯтиЯ 
и сПосоБЫ еГо уЛучШениЯ

статья посвящена поискам новых подходов, которые будут способствовать выходу предприятий из кризиса 
и обеспечат их надлежащее финансово-экономическое положение. анализ финансового состояния предпри-
ятия является одним из главных инструментов, которые помогают определить конкурентоспособность про-
изводителя. разработка и внедрение новых методов анализа и способов улучшения финансового состояния 
фирмы позволит увеличить свой имущественный потенциал, восстановить платежеспособность и доходность.

ключевые слова: финансовое состояние, диагностика финансового состояния, ликвидность, платеже-
способность, рентабельность, финансовая устойчивость.

Hotra V.V., Ripych V.V., Dyachok A.V. THE FINANCIAL POSITION DETERMINATION OF THE COMPANY AND 
NEW ANALYTICAL WAYS TO IMPROVE IT

This article is devoted to finding new approaches helping the companies to overcome the crisis and ensure their 
proper financial and economic state. The analysis of the enterprise financial state is one of the main tools to find the 
competitiveness of producer. The development and implementation of new analytical methods and ways to improve 
the financial company states will increase its property potential to restore paying capacity and profitability.

Keywords: financial state, the financial position determination of the company, liquidity, paying capacity, profit-
ability, financial stability.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. на сучасному етапі розвитку рин-
кових відносин підприємства самостійно 
здійснюють свою виробничо-господарську 
діяльність, але, в той же час, вони повинні 
враховувати інтереси й побажання покупців 
і виробляти ту продукцію, на яку існує попит. 
Це зумовлене існуванням конкуренції на 
ринку товарів і послуг, що полягає в боротьбі 
за кожного споживача власної продукції. 
саме аналіз фінансового стану підприємства 
є одним із головних інструментів з’ясування 
конкурентоспроможності виробника. в україні 

розвиток ринкових відносин характеризується 
впровадженням досягнень науково-техніч-
ного прогресу, ефективністю господарювання 
та управління виробництвом, підвищен-
ням конкурентоспроможності продукції, що 
вимагає розробки таких шляхів покращення 
фінансового стану підприємства, що дозво-
лить досягти максимального результату при 
мінімальних затратах, сприятиме ефектив-
ному використанню та розміщенню обмеже-
них ресурсів. досягнути стійкого фінансового 
стану можливо тільки за рахунок ефективного 
управління всіма факторами виробництва. Ек
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аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. чимало вітчизняних і зарубіжних науковців 
присвятили свою діяльність вивченню питань 
щодо розробки шляхів покращення фінансо-
вого стану підприємства з метою підвищення 
ефективності господарської діяльності. серед 
науковців, які приділили цьому питанню зна-
чну увагу, слід виділити таких, як ????

Проте наскільки поглиблено не вивча-
лося б це питання, його необхідно постійно 
переглядати у зв’язку з постійними змінами 
у зовнішньому та внутрішньому середовищі 
функціонування підприємства.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. у зв’язку із останніми 
подіями у політичній та економічній площині 
нашої держави, постає необхідність пошуку 
нових підходів, які сприятимуть виходу під-
приємств з кризи та забезпечать їх належний 
фінансово-економічний стан. Значна частка 
підприємств україни має незадовільну струк-
туру капіталу та відчуває нестачу оборотних 
коштів. розробка та впровадження нових 
методів аналізу та шляхів покращення фінан-
сового стану фірми дозволить збільшити свій 
майновий потенціал, відновити платоспро-
можність та прибутковість. Постійне забезпе-
чення управлінського персоналу інформацією 
про поточний рівень фінансової стійкості та 
здатності підприємства до подальшого розви-
тку є однією з головних умов подолання наяв-
них кризових явищ на підприємствах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). розробка практичних рекоменда-
цій щодо напряму покращення фінансового 
стану сучасних українських підприємств, що 
дозволить їм здійснювати ефективну діяль-
ність у складних умовах політичної й еконо-
мічної ситуації та забезпечить конкуренто-
спроможність на міжнародних ринках.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. на сучасний момент єдиного визна-
чення поняття «фінансовий стан» немає, 
тому кожен автор трактує його по-різному.

на думку авторів фінансового словника 
а.Г. Загороднього, Г.Л. вознюка, т.с. смов-
женко «фінансовий стан – це стан економіч-
ного суб’єкта, що характеризується наявністю 
в нього фінансових ресурсів, забезпеченістю 
коштами, необхідними для господарської 
діяльності, підтримання нормального режиму 
праці та життя, здійснення грошових розра-
хунків з іншими економічними суб’єктами». 
[2] Це визначення є більш широким, але 
не повною мірою визначає сутність даного 
поняття. 

н.а. русак, в.а. русак зазначають, що 
«фінансовий стан характеризується забезпе-
ченістю фінансовими ресурсами, необхідними 
для нормальної виробничої, комерційної та 
інших видів діяльності підприємства, доціль-
ністю і ефективністю їх розміщення та вико-
ристання, фінансовими взаєминами з іншими 
суб’єктами господарювання, платоспромож-
ністю та фінансовою стійкість», тим самим вони 
дещо розширили сутність поняття фінансового 
стану підприємства. [5] автори наголошують не 
тільки на забезпеченості підприємства фінансо-
вими ресурсами, а й на доцільності й ефектив-
ності їх розміщення та використання. 

доцільно проаналізувати підходи до визна-
чення поняття «діагностика фінансового стану 
підприємства». Зокрема, а.і. Муравйов наго-
лошує, що діагностика фінансового стану – це 
спосіб встановлення характеру збоїв нормаль-
ного перебігу господарського процесу на під-
ставі типових ознак, властивих тільки цьому 
об’єкту. автор акцентує увагу лише на аналізі 
і контролі відхилень від нормального пере-
бігу господарської діяльності підприємства. 
[3]. у свою чергу о.о. Гетьман, в.М. Шапо-
вал зазначають, що діагностика фінансового 
стану – спосіб розпізнавання соціально-еконо-
мічної системи за допомогою реалізації комп-
лексу дослідницьких процедур і виявлення в 
них слабких ланок і «вузьких місць» [1]. 

о.а. сметанюк дає наступне визначення 
цього поняття: «діагностика фінансового 
стану – ідентифікація стану об’єкта через реа-
лізацію комплексу дослідницьких процедур, 
спрямованих на виявлення домінантних фак-
торів такого стану, симптомів та причин виник-
нення проблеми або можливих ускладнень, 
оцінку можливостей підприємства реалізувати 
стратегічні і тактичні цілі, підготовку необхідної 
інформаційної бази для прийняття рішення». 
діагностика покликана забезпечувати комплек-
сне виявлення, аналіз, ліквідацію та прогнозу-
вання проблем підприємства з метою забезпе-
чення прийняття випереджуючих управлінських 
рішень, спрямованих на досягнення його стра-
тегічних та тактичних цілей» [7].

в сучасних умовах для підприємства над-
звичайно важливим є вміння правильно 
керувати фінансами, визначати раціональну 
структуру капіталу за складом і джерелами 
утворення та забезпечувати оптимальне 
співвідношення між власними та позиковими 
коштами. важливим є усвідомлення сутності 
таких понять як ділова активність, ліквідність, 
платоспроможність, рентабельність підпри-
ємства, його фінансова стійкість.
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основними елементами економічної діяль-
ності підприємства, що дозволяють найкраще 
визначити його фінансовий стан є: прибутко-
вість роботи; оптимальність розподілу при-
бутку; наявність власних фінансових ресурсів 
не нижче мінімально необхідного рівня для 
організації виробничого процесу і процесу 
реалізації продукції; раціональне розміщення 
основних і оборотних засобів, ліквідність 
поточних активів. [6]

до основних показників, що характеризу-
ють фінансовий стан підприємства, належать: 

1) показники ліквідності та платоспромож-
ності; 

2) показники оцінки фінансової стійкості 
(показники оцінки структури джерел засобів 
підприємства); 

3) показники ділової активності (коефі-
цієнти оборотності та тривалості обороту 
виробничих запасів, оборотних засобів, три-
валість погашення дебіторської та кредитор-
ської заборгованостей, тощо); 

4) показники аналізу рентабельності (при-
бутковості) (загальна рентабельність, рен-
табельність виробництва, рентабельність 
майна та продажу, тощо).

розрахунок динаміки показників фінан-
сового стану для українських підприємств є 
обов’язковим в силу того, що на його основі 
слід розробляти та реалізовувати заходи, 
які спрямовані на швидке підвищення пла-
тоспроможності, забезпечення достатнього 
рівня фінансової стійкості, прибутковості, 
подальшого розвитку, забезпечення і зрос-
тання виробничого потенціалу. 

Фінансовий стан головним чином зале-
жить від платоспроможності підприємства, 
тобто його здатності своєчасно задовольнити 
платіжні вимоги постачальників, проводити 
розрахунки по банківським кредитам, вчасно 
здійснювати оплату праці персоналу, спла-
чувати податки. тобто, наявність грошових 
коштів у підприємства для виконання своїх 
фінансових зобов’язань свідчить про його лік-
відність. Підприємство вважається ліквідним, 
якщо його поточні активи перевищують корот-
кострокові зобов’язання [4].

враховуючи нестабільну ситуацію на укра-
їнських ринках через події на сході, чимало 
підприємств визнаються неплатоспромож-
ними. до основних причин цього можна від-
нести:

– значне скорочення ринків збуту на сході 
країни;

– різке зниження платоспроможності спо-
живачів;

– закриття або переміщення великих під-
приємств із зони проведення антитерористич-
ної операції;

– скорочення виробничих потужностей 
внаслідок закриття дочірніх підприємств чи 
підприємств-партнерів;

– скорочення доступу до джерел націо-
нальних природних ресурсів;

– суттєве податкове навантаження, зумов-
лене, зокрема, введенням додаткового вій-
ськового збору, тощо.

Подальша дестабілізація політичної ситу-
ації загрожує розгойдуванням курсу гривні і 
відповідними негативними наслідками для 
фінансового стану підприємств. Хоча україна 
продовжує отримувати значні надходження 
валютної виручки від експорту зернових та 
олії, а ціни на сталь та залізну руду на світо-
вих ринках, порівняно з останніми роками, 
відновили зростання, загострення політичної 
напруги викликає нервозність на валютному 
ринку, що нівелює вплив цих сприятливих 
чинників. також негативно впливають на курс 
гривні торговельні війни – санкції рФ щодо 
україни та санкції проти росії з боку києва. 
Зважаючи на ці чинники, гривня продовжує 
втрачати свою вартість та збільшується кур-
сова різниця стосовно долара.

через все вищеназване надзвичайно 
гостро постає питання погашення україн-
ськими підприємствами кредиторської забор-
гованості. відомо, що більшу частку майна 
майже усіх підприємств складають саме пози-
кові кошти. їх формування відбувалося в умо-
вах відносної стабільності грошової валюти, 
що дозволяло брати кредити у іноземних 
валютах. Зважаючи на теперішню ситуацію, 
пов’язану із значними стрибками та коли-
ваннями національної валюти, підприємства 
опинилися у надзвичайно скрутному стано-
вищі. але, разом з тим, слід зауважити, що 
нестабільний фінансовий стан на українських 
підприємствах був характерним і раніше, до 
початку політичної кризи, яка тільки посилила 
ці процеси. Причинами цього були:

– невиконання плану з випуску та реаліза-
ції продукції; 

– скорочення доходів населення;
– зростання собівартості продукції;
– незадовільне фінансове керівництво під-

приємством;
– високий рівень оподаткування;
– неефективний маркетинг;
– низький рівень використання основних 

фондів; 
– низький рівень кваліфікації персоналу; 
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– неефективний фондовий портфель; 
– неефективна фінансова стратегія; 
– надмірна частка позикового капіталу; 
– ріст дебіторської заборгованості. [8]
оскільки підприємства не можуть значно 

вплинути на політичну ситуацію в країні, саме 
тому їм необхідно здійснювати пошук альтер-
нативних методів покращення свого фінансо-
вого стану. 

Першочерговим етапом для покращення 
фінансового стану сучасних підприємств є 
пошук оптимального співвідношення влас-
ного і позикового капіталу. Це забезпечить 
мінімальний фінансовий ризик за максималь-
ної рентабельності власного капіталу. Єдиної 
рекомендація для формування такого спів-
відношення немає: кожне підприємство має 
визначати його відповідно до специфіки своєї 
виробничо-господарської діяльності. 

через ситуацію, що склалася в країні, під-
приємства повинні активно мобілізовувати 
внутрішні резерви підприємства: явні та при-
ховані. такий пошук резервів необхідно здій-
снювати в процесі ґрунтовної оцінки всіх скла-
дових його діяльності.

Фінансову стійкість підприємства можна 
забезпечити за рахунок активізації збутової 
діяльності підприємства, а саме необхідно 
звертати увагу на маркетингову політику. 
вона зробить продукцію підприємства конку-
рентоспроможною як на національному, так 
і на міжнародному ринках. домогтися цього 
можливо за рахунок удосконалення реклам-
ної діяльності підприємства, шляхом визна-
чення цільової аудиторії та зосередженням 
уваги на активізації їх інтересу до продукції, 
що випускається цим підприємством. утри-
мання складських приміщень на сучасний 
момент часу є досить витратним, тому необ-
хідно скорочувати як запаси готової продукції 
шляхом максимально швидкого просування 
готової продукції від виробника до споживача, 
так і виробничі запаси через встановлення 
довірливих відносин із постачальниками. 

також однією із головних умов покращення 
фінансового стану підприємства є зниження 
собівартості продукції, яка прямо пропо-
рційно впливає на збільшення прибутку під-
приємства. Цього можна досягти за рахунок 
впровадження нової техніки, технології, раці-
онального використання як матеріальних, 
так і трудових ресурсів, зменшення питомої 
ваги постійних витрат в собівартості продук-
ції. саме ресурсоекономні, ресурсозберігаючі 
технології – це вихід для українського товаро-
виробника. 

Значну увагу слід приділити питанню дебі-
торської заборгованості, яка прямо впливає на 
розмір наявних грошових коштів. для її опти-
мізації потрібно вибрати найбільш доцільні 
терміни платежів та форми розрахунків із спо-
живачами (попередня оплата, з відстрочкою 
платежу, за фактом відвантаження продукції). 

важливим показником покращення фінан-
сового стану підприємства є зростання про-
дуктивності праці. в сучасних умовах важливо 
зберегти наявний кадровий потенціал. для 
цього доцільно проводити політику в галузі 
підготовки та перепідготовки персоналу, що є 
особливою формою вкладення капіталу. 

також доцільно зробити такий крок на 
шляху до покращення фінансового стану 
підприємства, як здача в оренду або продаж 
окремих об’єктів основних фондів, які не 
повною мірою використовуються у вироб-
ничому процесі. Це дозволить отримати 
додаткові ресурси та вкласти їх в більш при-
буткові цілі.

Як бачимо, діагностика фінансового стану 
підприємства є надзвичайно важливим про-
цесом. За отриманими даними можна виявити 
основні шляхи, які сприятимуть просуванню 
продукції на ринках, що дозволить збільшити 
обсяг її реалізації та створить реальні переду-
мови для виходу підприємства з фінансово-
економічної кризи і, таким чином, покращити 
свій фінансовий стан.

висновки з цього дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висно-
вки. Задовільний фінансовий стан є най-
важливішою характеристикою діяльності 
підприємства, яка відображає його конкурен-
тоспроможність. Головними шляхами покра-
щення фінансового стану підприємства є:

1) пошук оптимального співвідношення 
власного і позикового капіталу;

2) мобілізація внутрішніх резервів підпри-
ємства;

3) оптимізація збутової політики;
4) удосконалення рекламної діяльності;
5) зниження собівартості продукції;
6) оптимізація дебіторської заборгова-

ності;
7) збереження кадрового потенціалу;
8) здача в оренду або продаж окремих 

об’єктів основних фондів;
9) вивчення можливості розширення обся-

гів і ринків збуту продукції.
розуміння необхідності діагностики фінан-

сового стану підприємства та його своєчас-
ний і якісний аналіз є головним для прийняття 
управлінських рішень, які спрямовані на вирі-
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шення питання обрання напряму діяльності 
та розвитку підприємства, покращення його 

ефективності, конкурентноздатності та при-
бутковості.
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стаття присвячена актуальним питанням формування ефективності виробництва кормів. узагальнено та 
систематизовано наукові підходи до сутності поняття «ефективність». обґрунтовано, що ефективність ви-
робництва кормів слід розглядати, як здатність системи до максимального виробництва високоякісних кормів. 
виокремлено основні види ефективності виробництва кормів, а саме: технологічну, економічну, екологічну, 
енергетичну та соціальну. 

ключові слова: ефективність, витрати, результати, виробництво кормів, тваринництво, корми. 

Грабчук и.Ф., Бугайчук в.в. теоретические основЫ ЭФФективности ПроиЗводства корМов
статья посвящена актуальным вопросам формирования эффективности производства кормов. обоб-

щены и систематизированы научные подходы к сущности понятия «эффективность». обосновано, что эф-
фективность производства кормов следует рассматривать как способность системы до максимального про-
изводства высококачественных кормов. выделены основные виды эффективности кормопроизводства, а 
именно: технологическую, экономическую, экологическую, энергетическую и социальную.

ключевые слова: эффективность, затраты, результаты, производство кормов, животноводство, корма.

Grabchuk I.F., Bugaychuk V.V. THEORETICAL BASIS OF EFFICIENCY FEED PRODUCTION
The article is devoted to topical issues of formation of efficiency of fodder production. Generalized and systema-

tized scientific approaches to the essence of the concept of «efficiency». It is proved that the efficiency of feed pro-
duction should be regarded as the system's ability to maximize the production of high-quality feed. The basic types 
of forage production efficiency, such as: technological, economic, environmental, energy and social.

Keywords: efficiency, costs, results, feed production, livestock feed.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. вихід аграрного сектора з глибокої 
системної кризи та активна його участь у сот 
не можливі без ефективного використання 
ресурсного потенціалу, переходу сільськогос-
подарського виробництва на зрівноважений 
шлях розвитку. у розв’язанні цих проблем 
важливу роль відведено галузі кормовироб-
ництва, яка є основою розвитку тваринни-
цтва. З метою забезпечення тваринництва 
високоякісними кормами виникає об’єктивна 
потреба пошуку напрямів підвищення ефек-
тивності виробництва кормів. у зв’язку з 
цим, актуальними є питання про розуміння 
сутності ефективності кормовиробництва, 
її видів, використання певних критеріїв, за 
якими визначається ефективність у виробни-
цтві кормів, а також форми виразу чинників, 
що її спричиняють.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням пошуку економічних, екологічних 

та організаційно-технологічних резервів під-
вищення ефективності виробництва і вико-
ристання кормів в україні присвячені роботи 
П. Березівського, і. Бондарчука, в. в’юна, 
в. Гришка, в. долинського, о. Єрмакова, 
М. карамана, П. кропа, М. куліша, Л. Мар-
муль, Л. Павловської, в. Перегуди, а. Побе-
режної, д. Приходька, в. славова, Я. сибаль, 
і. топіхи, о. Ходаківської, Г. черевка та ряду 
інших вчених економістів-аграрників. незва-
жаючи на значний інтерес вчених та практиків 
до вирішення проблем розвитку кормовироб-
ництва, поки що відсутній системний підхід до 
підвищення ефективності галузі, що і зумовило 
необхідність проведення цього дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою дис-
ертаційного дослідження є обгрунтування тео-
ретичних підходів до ефективності кормови-
робництва. Об’єктом дослідження є процеси 
формування категорії «ефективність кор-
мовиробництва». Предметом дослідження Ек
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є сукупність теоретико-методологічних про-
блем формування сутності ефективності кор-
мовиробництва. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «ефективність» має давню 
історію та численні визначення, концеп-
ції щодо сутності й механізму визначення. 
доцільно в історичному ракурсі скористатись 
з класичного визначення відомого еконо-
міста, фундатора теоретичного вчення кате-
горії «ефективність» в. Паретто, він щодо 
виробництва визначав ситуацію ефектив-
ною, коли неможливо збільшити виробництво 
одного будь-якого продукту, не скорочуючи 
виробництво інших, або ж, що рівнозначно, 
коли за цій технології і оснащеності ресур-
сами неможливо зберегти виробництво в 
тій самій кількості одних продуктів за збіль-
шення виробництва якогось іншого продукту 
[1, с. 13]. в умовах розвитку науково-техніч-
ного прогресу та інтенсифікації виробництва, 
після завершення процесу еволюції, наве-
дена вище теоретична концепція ефектив-
ності набула дещо розширеного тлумачення. 
так, наукові погляди провідних вітчизняних 
економістів – в. андрійчука, Ф. Горбоноса, 
а. Ліссітси, Л. Павловської та інших, а також 
зарубіжних – М. Фарелла, П. самуельсона, 
а. чарнса, в. купера, е. родера та інших, 
доводять, що «ефективність» є категорія 
суб’єктивна, вважають її оціночним показ-
ником і пов’язують з відношенням цінності 
результату до цінності витрат, хоч і вказують 
на наявність в ефективності об’єктивного 
компонента [1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12]. також 
існує думка, що ефективність виробництва – 
це комплексне відбиття кінцевих результатів 
використання економічних ресурсів (засобів 
виробництва й робочої сили) за певний про-
міжок часу [2, с. 59 ]. За таких підходів, на 
нашу думку, розкривається єдине розуміння 
цієї категорії, як відносної результативності 
виробничої діяльності. Проте, як вважають 
деякі вчені, поняття «результативність» та 
«ефективність» не тотожні. результат вира-
жається поняттям «ефекту» [1, 3, 7]. термін 
«ефективність» є похідним від слова «ефект», 
що у перекладі з латинської «effectus» означає 
результат, наслідок дій, сил, заходів [1, с. 12]. 
у наукових працях вчені-економісти наголо-
шують на необхідності розмежування понять 
«ефект» та «ефективність». Поглиблюючи 
поняття «ефекту» стосовно виробництва, 
вони доводять, що ефект це, насамперед, 
ступінь фактичної або очікуваної реалізації 
об’єктивних економічних інтересів власни-

ків засобів виробництва і відповідно до вза-
ємодії витрат і результатів виробництва, один 
і той самий ефект можна одержати різними 
способами або з різним рівнем використання 
ресурсів, як і однакові затрати ресурсів можуть 
забезпечити різний ефект. робити висновок 
лише за ефектом і оцінювати доцільність про-
ведення заходу не можна. на переконання 
вчених повністю відображає кінцевий корисний 
ефект від застосування засобів виробництва і 
живої праці показник ефективності [12]. кате-
горія «ефективність» слугує критерієм повної 
та всебічної оцінки, оскільки захід або дія може 
бути задовільним частково, в певному розу-
мінні, але недостатньо ефективним загалом. 
таким чином, ефективність слід розглядати як 
дієвість витрат, вкладених у певну діяльність з 
метою отримання бажаних результатів.

у зарубіжній практиці як синонім терміна 
«ефективність» господарювання застосову-
ється термін «продуктивність системи вироб-
ництва та обслуговування» [4, 6]. Головною 
ознакою ефективності (продуктивності) є 
необхідність досягнення мети виробничо-гос-
подарської діяльності підприємства (галузі) з 
найменшими витратами ресурсів.

також існує думка, що у кінцевому підсумку 
змістове тлумачення ефективності як еко-
номічної категорії визначається об’єктивно 
діючим законом економії робочого часу, що 
є основоположною субстанцією багатства й 
мірою витрат, необхідних для його нагрома-
дження та використання суспільством. саме 
тому, підвищення ефективності слід вважати 
конкретною формою вияву закону економії 
робочого часу [3, с. 12].

досить вагомий аспект чинних наукових 
поглядів щодо категорії ефективності, пере-
обтяжує в теоретичному і практичному плані 
однозначного трактування «ефективності 
кормовиробництва».

у наукових літературних джерелах існує 
декілька підходів до визначення поняття 
«ефективність кормовиробництва». деякі 
вчені вважають, що для визначення ефек-
тивності кормовиробництва слід порівнювати 
досягнутий ефект у галузі кормовиробництва 
з витратами, що забезпечили його отримання 
[7, 5]. у кормовиробництві ефект виявляється 
під час застосування мінеральних добрив, 
прогресивних технологій, високоврожай-
них сортів кормових культур, які справля-
ють на кількісний і якісний вихід кормів з 1 га 
[7, с. 176]. однак таке формулювання, є одно-
бічним і не враховує інтереси галузі тваринни-
цтва. оскільки кормовиробництво вважається 
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проміжною галуззю і завжди орієнтується на 
потреби тваринництва. тому, ефективність 
кормовиробництва доцільно розглядати 
через результативність галузі тваринництва, 
адже саме окупність кормів продукцією тва-
ринництва дає найповнішу характеристику 
їхньої якості. 

втім, деякі вчені дотримуються тієї думки, 
що ці критерії недостатньо відповідають при-
роді ринкових відносин вироблена продукція 
має бути продана, тому необхідно обов’язково 
брати до уваги ринкові вимоги. Головним 
критерієм ефективності кормовиробництва 
є рівень виконання конкретного соціального 
замовлення суспільства конкретному вироб-
никові кормів. Це замовлення постійно зміню-
ється відповідно до зміни потреб суспільства 
[10,11,12].

у зв’язку із необхідністю підвищення ефек-
тивності галузі кормовиробництва з появою 

нових орієнтирів щодо відродження галузі 
тваринництва за економічних умов, що скла-
лися в україні, низка питань порушеної про-
блеми потребує нових підходів. на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин ефектив-
ність у кормовиробництві слід розглядати 
лише у співвідношенні ефекту з ресурсами, 
у досягненні максимального ефекту зафіксо-
ваних, тобто заздалегідь визначених обсягів 
ресурсів, або ж досягнення певного резуль-
тату за мінімальних витрат ресурсів. 

Західні вчені вважають, що категорія ефек-
тивності виражається через функціонування 
виробничих ресурсів, тобто через категорію 
продуктивності факторів кормовиробництва 
[10,11]. При цьому продуктивність в кормови-
робництві розглядають як вихідну, первинну 
категорію ефективності.

досвід економічно розвинених країн і пере-
дових вітчизняних підприємств доводить, що 

Рис. 1. види ефективності кормовиробництва
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практичне виконання поставлених завдань 
можуть здійснювати тільки інноваційно 
активні галузі, в яких відбувається поступаль-
ний розвиток продуктивних сил, що полягає 
в накопиченні знань, удосконаленні засобів 
і предметів праці, виробничих технологій, 
систем управління, поліпшенні використання 
природних ресурсів, а в загальному – підви-
щенні ефективності виробництва [7]. 

Головними критеріями ефективності кор-
мовиробництва є: дієвість, економічність 
виробничих ресурсів, продуктивність факто-
рів, якість кормових ресурсів, інноваційність. 

на основі узагальнення наявних наукових 
поглядів ефективність кормовиробництва 
визначено як здатність системи до макси-
мального виробництва високоякісних кормів 
за постійного застосування інновацій для еко-
номії витрат і збереження ресурсів.

категорія ефективності в кормовиробництві 
може бути більш повно розкрита за умови вио-
кремлення різних форм її вияву за визначеними 
ознаками (рис. 1). серед наведених видів ефек-
тивності в кормовиробництві найбільшу увагу 
привертають види ефективності за наслідками, 
а саме: технологічна, економічна, екологічна, 
енергетична, соціальна і синергічна.

вихідною є технологічна ефективність, яка 
виражається через урожайність кормових 
культур під дією природних факторів (родю-
чості ґрунту, клімату, погодних умов) і біоло-
гічних особливостей кормової культури (сорту, 
репродукції) [1, с. 22]. особливістю технологіч-
ної ефективності є те, що під час її визначення 
до уваги не слід брати витрати, яких зазнали 
суб’єкти господарювання задля отримання 
відповідної врожайності кормових культур.

вагомим є показник економічної ефектив-
ності, коли результати виробництва порів-
нюються з витратами матеріально-грошових 
засобів. економічна ефективність показує «кін-
цевий корисний ефект від застосування засо-
бів виробництва і живої праці, тобто віддачу 
сукупних вкладень». особливостями еконо-
мічної ефективності є те, що: по-перше, вимі-
рювання ресурсів і результатів може здійсню-
ватися у вартісній або натуральній формах та 
за різних комбінацій; по-друге, ресурси можуть 
братися як сукупні або ж окремі їх елементи; 
по-третє, в розрахунках ефективності залежно 
від поставленої мети правомірно використову-
вати різні види кінцевих результатів, які істотно 
різняться між собою за економічним змістом 
[1, с. 23]. саме ці чинники оцінки економічної 
ефективності виявляють практичну цінність 
застосування методу DEA, який передбачає 

визначення по кожному суб’єкту господарю-
вання загальної економічної ефективності 
виробництва кормів й окремо продуктивності 
кожного ресурсу виробництва, тобто поняття 
«ефективність і продуктивність» розгляда-
ються як самостійні з притаманним для кож-
ного з них відповідним економічним змістом.

економічний зміст технічної ефективності 
кормовиробництва полягає у тому, що вона 
вказує кількість, на яку можна зменшити вико-
ристання ресурсів для виробництва одного 
обсягу кормів. Якщо така межа досягається, 
то технічна ефективність дорівнюватиме 1. 
аллокативна ефективність досягає свого мак-
симального значення (одиниці) у тому разі, 
коли підприємство обирає ресурси для вироб-
ництва кормів за відомих цін на них з мінімаль-
ними затратами. Загальну економічну ефек-
тивність визначають як добуток технічної та 
аллокативної ефективності [6, с. 25].

Показник загальної продуктивності факто-
рів виробництва є зворотним до показника 
технічної ефективності і називається індексом 
загальної продуктивності факторів виробни-
цтва або Малмквіст – індекс, який дає змогу 
виявляти резерви підвищення ефективності 
[3, с. 26]. отже, сутність економічної ефек-
тивності кормовиробництва при механізмі 
DEA полягає в тому, що максимальна продук-
тивність факторів виробництва виражається 
межею виробничих можливостей і вимірю-
вання ефективності по кожному підприємству 
та зводиться до визначення відстані між цим 
підприємством і досягнутою межею ефектив-
ності. Підприємства можуть бути повністю 
ефективними і мати при цьому різний рівень 
продуктивності. економічна ефективність за 
методом DEA відображає відмінності між фак-
тичним і потенційно можливим виробництвом 
кормової продукції.

існування економічної ефективності як сво-
єрідних форм, що визначаються за методом 
DEA – технічної, аллокативної, загальної еко-
номічної та продуктивності факторів виробни-
цтва, є виправданим і економічно доцільним. 

на сучасному етапі розвитку аграрного 
сектора, і зокрема кормовиробництва, осо-
бливого значення набувають проблеми зба-
лансованості економічної ефективності з 
екологічною безпекою. виділення екологічної 
ефективності в кормовиробництві зумовлено 
необхідністю створення «екологічно чистих 
кормів» для тваринного світу. на думку окре-
мих вчених – це продукція, в якій вміст нітра-
тів та інших шкідливих речовин не перевищує 
встановлених норм. Прихильники іншої точки 
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зору вважають, що до екологічно чистої можна 
віднести лише ту продукцію, яка відповідає 
характеристикам рослин і тварин, які виросли 
без втручання людини [7]. існує також думка, 
що екологічно чистою слід вважати продук-
цію, виробництво якої відбувалося в умовах 
біологічного землеробства. однак за умов 
радіоактивного забруднення поняття еколо-
гічної чистоти набуває дещо іншого значення. 
стосовно сільськогосподарської продукції, 
вирощеної на ґрунтах, що зазнали радіоак-
тивного забруднення, поняття екологічної 
чистоти включає, першою чергою, ступінь 
забруднення радіонуклідами, тобто не пере-
вищення тимчасово допустимих рівнів вмісту 
радіоактивних речовин у готовій продукції.

З метою виробництва «екологічно чистих 
кормів» суб’єкти господарювання здійсню-
ють комплекс заходів, який складається із 
чотирьох груп: організаційних (інвентаризація 
угідь, складання карти-схеми угідь з ураху-
ванням забруднення, прогнозування заходів і 
вмісту радіонуклідів та інших шкідливих речо-
вин – нітратів, нітритів, важких металів, тощо); 
агротехнічних (глибока оранка з перевертан-
ням скиби, збільшення площ під культурами 
з низьким рівнем накопичення радіонуклідів 
чи інших шкідливих речовин; агрохімічних 
(вапнування, підвищені дози добрив) і техно-
логічних (промивка та первинна очистка рос-
линницької продукції, різні способи збирання 
продукції, які унеможливлюють вторинне 
забруднення, переробка продукції).

відтак, екологічну ефективність кормови-
робництва слід розглядати як процес впрова-
дження комплексу заходів, які забезпечують 
виробництво кормів з найменшим вмістом 
шкідливих речовин, запобігають порушенню 
екологічної рівноваги у навколишньому серед-
овищі, що реалізується шляхом розробки й 
впровадження новітніх екологічно безпечних 
кормових культур і технологій. економічна та 
екологічна ефективності повинні розглядатися 
не ізольовано, а в контексті з орієнтацією на 
запобігання ситуаціям, коли зростання еконо-
мічної ефективності досягається за рахунок 
порушення екологічної безпеки.

Пріоритетним напрямом зростання еко-
номічної ефективності кормовиробництва й 
оптимізації екологічного балансу є підвищення 
енергетичної ефективності. Як підкреслюють 
у своїх дослідженнях о.к. Медведовський і 
П.і. іваненко, о.Ф. смаглій, сільське госпо-
дарство україни щороку використовує дедалі 
більше сировини та енергії. не випадково, що за 
нинішнього рівня виробництва для підвищення 

врожайності кормових культур значно збільшу-
ються енерговитрати на техніку, добрива, пес-
тициди, меліорацію, набагато перевищуючи 
нормативи. Це зумовлює потребу підвищення 
енергетичної ефективності кормовиробництва, 
сутність якої полягає у раціональному викорис-
танні енергетичних ресурсів за рахунок впрова-
дження інноваційних ресурсозберігаючих тех-
нологій, техніки і кормових культур, які, в свою 
чергу, забезпечать збільшення виходу кормів з 
1 га за найменших енергетичних витрат.

важливою складовою ефективності у кор-
мовиробництві є соціальна ефективність. на 
рівні підприємства сутність її полягає у сту-
пені задоволення потреб колективу галузі у 
засобах і умовах життєзабезпечення. дже-
релом задоволення всього спектра соціаль-
них потреб колективу є економічний ефект і, 
чим вища економічна ефективність, тим, за 
однакових інших умов, буде вищою соціальна 
ефективність, і навпаки. отже, соціальна 
ефективність у кормовиробництві проявля-
ється через підвищення заробітної плати пра-
цівників та поліпшення умов праці, як резуль-
тат – підвищується продуктивність праці 
виробників кормів, що впливає на економічну 
ефективність галузі. таке поєднання і взаємо-
доповнення факторів однієї форми ефектив-
ності іншою спричиняє ефект синергії. 

сутність синергічної ефективності у кормо-
виробництві полягає у зростанні результатив-
ності комбінованого впливу сукупності чин-
ників, коли загальний ефект перевищує суто 
арифметичну суму впливу на виробництво 
кожного чинника зокрема, або кожен фактор 
посилює вплив усіх інших. визначається при-
ростом основних показників ефективності за 
рахунок поєднання впливу всіх факторів під 
час виробництва кормів.

За ступенем збільшення ефекту розрізня-
ють одноразову і мультиплікаційну ефектив-
ність, за метою її визначення виділяють абсо-
лютну та порівняльну, а за місцем одержання 
розраховують ефективність на локальному та 
загальногосподарському рівнях.

у кормовиробництві важливе значення 
має первісний (одноразовий) ефект, який 
виникає за впровадження певних технічних, 
організаційних чи економічних заходів. Проте 
майже завжди початковий ефект може повто-
рюватися і примножуватися завдяки числен-
ному використанню таких заходів не лише 
на одному, але й на інших підприємствах, 
які займаються виробництвом кормів. таким 
чином, досить важливого практичного зна-
чення набуває визначення і оцінка так званого 



229

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

мультиплікаційного ефекту в кормовиробни-
цтві, що має свої специфічні форми прояву. 
так, дифузійний ефект кормовиробництва 
може реалізовуватись у тих випадках, коли 
певне господарсько-управлінське рішення, 
нововведення технічного, організаційного, 
економічного чи соціального характеру поши-
рюється, зокрема, на галузі тваринництва, 
внаслідок чого спостерігається його мульти-
плікація. резонансний ефект має місце тоді, 
коли нововведення у кормовиробництві акти-
візує і стимулює розвиток інших явищ у про-
мисловій сфері виробництва кормів (зокрема, 
отримання синтетичних амінокислот започат-
кувало виробництво нових видів кормів, а це 
стимулювало виробництво різних видів ком-
бікормів тощо). така ланцюгова реакція у кор-
мовиробництві дає ефект стартового вибуху. 
він можливий за умови, що певний стартовий 
вибух стає початком наступного лавиноподіб-
ного збільшення ефекту у галузі виробництва 
кормів. Прискорення темпів його поширення 
і застосування спричиняє ефект акселера-
ції, який визначається абсолютним ефектом, 
що характеризує загальну або питому його 
величину, яку має галузь кормовиробни-
цтва від своєї діяльності за певний проміжок 
часу, і порівняльним ефектом, що відобра-
жає наслідки порівняння можливих варіантів 
господарювання в галузі і вибору кращого з 
них; його рівень вказує на економічні і соці-
альні переваги обраного варіанта здійснення 
господарських рішень порівняно з іншими 
можливими варіантами. розрахунки цих видів 
ефективності в кормовиробництві необхідні 
для оцінки рівня використання різних видів 
ресурсів, здійснюваних організаційно-техніч-
них і соціально-економічних заходів, загаль-
ної результативності кормовиробництва. 
З їх допомогою обґрунтовують і визначають 
найкращі оптимальні варіанти застосування 
нової техніки, технології та організації вироб-
ництва кормів, нарощування виробничих 
потужностей кормовиробництва, підвищення 
якості кормової продукції, прийняття тих чи 
інших господарських рішень тощо.

Залежно від місця одержання, стосовно 
якого визначають результативність функці-
онування кормовиробництва, розрізняють 
локальний і загальногосподарський ефекти. 
Локальний ефект означає конкретний резуль-
тат кормовиробництва конкретного підпри-
ємства, внаслідок чого воно має певний зиск. 
Якщо ж виробництво кормової продукції на 
певному підприємстві потребує додаткових 
витрат ресурсів, однак її споживання в галузі 
тваринництва пов’язане з меншими експлу-
атаційними витратами або іншими позитив-
ними наслідками діяльності, то йдеться про 
визначення загальногосподарського ефекту, 
тобто спільного ефекту у сферах виробни-
цтва і споживання кормів.

Підвищення рівня ефективності вироб-
ництва кормів є багатофакторним явищем. 
найбільш істотний вплив на рівень і дина-
міку ефективності здійснюють нововведення, 
однак тільки широкомасштабна інноваційна 
діяльність за сучасних умов є фундаментом 
ефективного економічного зростання кор-
мовиробництва. кормовиробництво за умов 
ринкової трансформації повинно цілеспря-
мовано й швидкими темпами забезпечувати 
перехід від екстенсивного, надто ресурсо- і 
природозатратного та екологонебезпечного 
типу до прогресивної інноваційної моделі.

висновки з цього дослідження. отже, 
неоднозначність підходів до трактування 
категорії ефективності кормовиробництва 
дали змогу узагальнити визначення ефек-
тивності кормовиробництва, що, на відміну 
від наявних підходів, характеризує здатність 
системи кормовиробництва до збільшення 
обсягів виробництва кормів за раціональних 
витрат ресурсів за підтримки інноваційних 
процесів у довгостроковій перспективі, з орі-
єнтацією на повне і своєчасне забезпечення 
тваринництва якісними і дешевими кормами. 

однак, щоб вижити, в довгостроковій пер-
спективі слід підтримувати інновації. інноваційні 
процеси повинні задовольняти сучасні вимоги 
щодо якості кормових ресурсів, і лише тоді кор-
мовиробництво здатне бути ефективним.
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у статті відображено динаміку дебіторської заборгованості в україні. Представлено чотири етапи життєво-
го циклу підприємства (створення, зростання, стабільність, спад), для яких запропоновано використовувати 
відповідні методи щодо управління дебіторською заборгованістю. наведено стислу характеристику методів 
зниження дебіторської заборгованості підприємства.

ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітор, кредитна політика, рефінансування дебіторської за-
боргованості, життєвий цикл підприємства, етап життєвого циклу.

Гудзь о.и., Мусийовская о.Б. уПравЛение деБиторской ЗадоЛженностьЮ соГЛасно ЭтаПу 
жиЗненноГо ЦикЛа ПредПриЯтиЯ

в статье отображена динамика дебиторской задолженности в украине. Представлены четыре этапа жиз-
ненного цикла предприятия (создание, рост, стабильность и спад), для которых предложено использовать 
соответствующие методы по управлению дебиторской задолженностью. Приведена краткая характеристика 
методов снижения дебиторской задолженности предприятия.

ключевые слова: дебиторская задолженность, дебитор, кредитная политика, рефинансирование деби-
торской задолженности, жизненный цикл предприятия, этап жизненного цикла.

Hudz O.I., Musijovska O.B. ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT ACCORDING TO THE STAGE OF THE 
LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE

Dynamics of accounts receivable in Ukraine is presented in the article. Are considered four stages of enterprise 
life cycle (creation, growth, stability and decline). Methods on accounts receivable enterprise management are pre-
sented for each stage of the life cycle. Summary of methods to reduce receivables enterprises are presented.

Keywords: account receivable, debtor, credit policy, refinancing receivables, life cycle of enterprise, life 
cycle stage.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Господарська діяльність будь-якого 
підприємства, не залежно від розміру, спо-
собу утворення, форми власності, передбачає 
розрахунки із різними контрагентами. часто 
виникають ситуації, коли контрагенти потре-
бують повного або часткового відтермінування 
платежу за надані їм товари, роботи, послуги. 
у такому випадку з’являється поточна дебітор-
ська заборгованість, яка із часом може перейти 
у категорію сумнівної. виникнення та посту-
пове накопичення дебіторської заборгованості 
є причиною розбалансування структури акти-
вів, що, в свою чергу, сприяє зниженню діло-
вої активності підприємства та порушує його 
фінансову стійкість і конкурентоспроможність. 
дуже часто підприємства змушені шукати інші 
джерела розрахунків із своїми постачальни-

ками ресурсів, зокрема, залучають банківські 
кредити, а це є наслідком зростання витрат 
та зниження прибутку. Ще однією негативною 
ознакою дебіторської заборгованості є змен-
шення її вартості від моменту виникнення до 
моменту повернення, що є наслідком пору-
шення купівельної спроможності підприєм-
ства. таким чином, управління дебіторською 
заборгованістю є важливою складовою діяль-
ності підприємства. Зусилля менеджерів та 
економістів підприємства мають бути націлені 
на зниження обсягів такої заборгованості та 
термінів її повернення.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. сучасні теоретико-методичні та практичні 
аспекти щодо управління дебіторською забор-
гованістю підприємства певною мірою пред-
ставлені у працях вітчизняних науковців, серед Ек
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яких: Бабаєв в.Ю., Гуня в., клименко о.в., 
Левченко Ю.Г., Малиш і.М., очеретько Л.М., 
рибалко о.М., семенова с.М. соколова Л.в., 
сьомченко в.в., Худякова Г. та ін. у дослі-
дженнях науковців розглянуто сутність та 
класифікацію дебіторської заборгованості, 
причини її виникнення, фактори мікро- і макро-
середовища, які впливають на обсяги такої 
заборгованості, методику аналізування забор-
гованості, способи повернення дебіторської 
заборгованості завдяки використанню рефі-
нансування (факторинг, форфейтинг, облік 
векселів), а також особливості розроблення 
кредитної політики на підприємстві, критерії 
оцінювання надійності дебіторів, умови фор-
мування резерву сумнівних боргів, тощо.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. у науковій літературі 
відображено значну кількість методів щодо 
управління дебіторською заборгованістю, які 
різняться між собою. систематизувати такі 
підходи можна на основі життєвого циклу під-
приємства, оскільки кожен етап циклу осо-
бливий і потребує різних прийомів щодо стяг-
нення дебіторської заборгованості.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є удосконалення під-
ходів щодо управління дебіторською заборго-
ваністю підприємства у розрізі його життєвого 
циклу, що дасть змогу підприємству покра-
щити ефективність використання оборотних 
активів у цілому.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. дебіторська заборгованість є 
невід’ємною складовою оборотного капі-
талу підприємства і створює підприємству 
як позитивні, так і негативні наслідки. відтер-
мінування оплати за надану продукцію при-
швидшує процес реалізації продукції, сприяє 
розширенню ринків збуту. Проте, дебіторська 
заборгованість спричинює відволікання обо-
ротних активів із діяльності підприємства та, 
деякою мірою, є безвідсотковою позикою для 
контрагентів-споживачів, на відміну від банків-
ського кредитування. сьогодні існує нагальна 
потреба в управлінні дебіторською заборгова-
ністю, оскільки її обсяги щороку збільшуються. 
Як свідчить інформація державної служби 
статистики україни, станом на 31.12.2015 р. 
загальна сума дебіторської заборгованості у 
країні становила 2517,2035 млрд грн, що на 
28,2% більше від попереднього року (рис. 1). 
Якщо розглядати період 2012-2014 рр., то 
приріст такої заборгованості у середньому 
становив майже 8% щороку. Протягом розгля-
нутого періоду у структурі загального обсягу 

оборотних активів дебіторська заборгованість 
займає понад 60%. найбільші обсяги такої 
заборгованості припадають на промисловість 
(близько 30%) та оптову і роздрібну торгівлю, 
ремонт автотранспортних засобів та мотоци-
клів (також близько 30%) [1]. основними при-
чинами зростання дебіторської заборгова-
ності є суттєве коливання курсу національної 
валюти, інфляція, зниження купівельної спро-
можності споживачів.
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Рис. 1. Динаміка дебіторської заборгованості 
в україні [1]

на практиці підприємствами використову-
ються різні способи стягнення дебіторської 
заборгованості, які можна розподілити від-
повідно до життєвого циклу. сутність жит-
тєвого циклу підприємства та кількість його 
етапів досліджують багато науковців. їхні 
погляди дещо розходяться у тлумаченні 
самого поняття «життєвого циклу підпри-
ємства», кількості та послідовності етапів. 
у загальному, життєвий цикл представляє 
собою циклічність розвитку підприємства і 
проходження певних етапів (найчастіше це – 
створення, зростання, стабільність та спад), 
які відображають характер виробничо-госпо-
дарської, інвестиційної, фінансової та іншої 
діяльності. життєвий цикл становить період 
часу від початку діяльності підприємства до 
припинення його діяльності або оновлення на 
нових засадах [2, с. 50; 3, с. 13; 4, с. 205-206]. 

на етапі створення підприємство прохо-
дить реєстрацію згідно з чинним законодав-
ством, формує відповідні обсяги фінансових, 
матеріальних, трудових ресурсів, залучає 
позиковий капітал. на цьому етапі підприєм-
ство ретельно аналізує фактори зовнішнього 
середовища та обирає вигідну для себе стра-
тегію поведінки на ринку. особливою відмін-
ною рисою етапу створення від інших етапів 
є те, що дебіторська заборгованість тільки 
починає виникати і її обсяги є незначними. 
саме тому підприємству важливо одразу 
звертати увагу на обсяги і терміни погашення 
такої заборгованості, які на наступних етапах 
життєвого циклу можуть набути статусу сум-
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нівної заборгованості. до способів управління 
дебіторською заборгованістю на етапі ство-
рення можна віднести:

– контроль за виникненням дебіторської 
заборгованості;

– оцінювання платоспроможності та діло-
вої активності підприємств-споживачів про-
дукції як спосіб прогнозування виникнення 
неплатежів. Потрібну для цього інформацію 
можна одержати із фінансової звітності, від 
спеціалізованих інформаційних агенцій, із 
неформальних джерел.

на етапі зростання підприємство розши-
рює збутову мережу, збільшує обсяги реалі-
зованої продукції, переступає межу збитко-
вості. у цей період підприємство старається 
позиціонувати себе перед постачальниками і 
споживачами з найкращого боку, тому нама-
гається вчасно виконувати розрахунки за 
надані йому товари, роботи, послуги. Зви-
чайно, із збільшенням кількості споживачів, 
здебільшого, спостерігається і зростання 
дебіторської заборгованості. способи управ-
ління дебіторською заборгованістю на цьому 
етапі життєвого циклу підприємства не пови-
нні бути досить жорсткими, щоб не втратити 
клієнтів. Підприємство може скористатись 
такими заходами щодо управління дебітор-
ською заборгованістю:

– контролювання стану розрахунків з 
дебіторами, зокрема за протермінованими 
заборгованостями, щоб своєчасно виявляти 
такі види дебіторської заборгованості, які є 
недопустимими для підприємства;

– визначення оптимального обсягу обо-
ротного капіталу, що спрямовується у фінан-
сування дебіторської заборгованості та суму 
отриманого ефекту;

– аналізування факторів мікро- та макро-
середовища, які впливають на обсяги та якість 
дебіторської заборгованості у розрізі економіч-
них та організаційних чинників [5, с. 58];

– використання наявних моделей щодо 
встановлення рейтингу дебіторів з метою 
їхньої диференціації щодо можливості від-
строчення платежів без отримання збит-
ків. Підприємство може використовувати, 
зокрема, сумісну матрицю ABC-аналізу (роз-
поділ споживачів за обсягами прибутку, які 
вони приносять підприємству) та XYZ-аналізу 
(ранжування споживачів за ступенем повер-
нення заборгованості) [5, с. 59-60; 6, с. 56-57]. 
також підприємству доцільно розробити 
власну модель оцінювання рейтингу дебіторів, 
яка може базуватись на експертному методі, 
що запропоновано, зокрема у [7, с. 224-225; 

8, с. 111; 9, с. 177-179; 10, с. 20]. основою 
визначення рейтингу можуть бути: обсяги 
замовлення, строки повернення заборгова-
ності, термін співпраці з дебітором, показники 
платоспроможності тощо;

– обґрунтування типу кредитної політики 
підприємства щодо окремих груп дебіторів 
на підставі оцінювання їхньої купівельної 
спроможності, кредитоспроможності, фінан-
сової стійкості тощо [10, с. 20; 11, с. 88-89; 
12, с. 120]. на етапі зростання можна викорис-
товувати агресивний або помірний тип кре-
дитної політики. агресивна політика є більш 
ризиковою, але, оскільки підприємство заці-
кавлене у нарощуванні обсягів збуту, то воно 
збільшує термін і розмір надання кредиту. 
Помірна політика характеризується середнім 
рівнем кредитного ризику;

– використання психологічних методів 
впливу щодо повернення дебіторської забор-
гованості (нагадування дебітору про пога-
шення заборгованості по телефону, факсу, 
пошті);

– застосування методів рефінансування 
дебіторської заборгованості, таких як факто-
ринг, форфейтинг, облік векселів, при чому 
перший із них має більшу перевагу та розгля-
дається, зокрема, у працях [7, с. 222; 8, с. 112; 
10, с. 21; 12, с. 122-123; 13, с. 130-131]. нині 
ринок факторингу перебуває на стадії фор-
мування – станом на кінець 2013 року існу-
вало 163 фінансові компанії, які можуть нада-
вати такі послуги (у 2003 році їх було лише 
8) [10, с. 21]. Факторинг передбачає переда-
вання банку права одержати кошти від дебі-
тора, при цьому банк отримує від підприєм-
ства-продавця встановлену комісійну плату.

етап зрілості (стабільності) у життєвому 
циклі підприємства характеризується отри-
манням високих прибутків за рахунок напра-
цьованої на попередньому етапі збутової 
мережі. обсяги дебіторської заборгованості 
при цьому можуть також дещо зростати. 
однак, не зважаючи на високі доходи підпри-
ємства, управляти дебіторською заборгова-
ністю необхідно, щоб самому не потрапити 
у залежність від кредиторів. на даному етапі 
підприємству доцільно:

– контролювати розрахунки з дебіторами, 
постійно аналізуючи обсяги та терміни забор-
гованості, чинники, які формують таку заборго-
ваність, а також платоспроможність дебіторів;

– сформувати власну модель оцінювання 
рейтингу дебіторів, на підставі якої розробити 
систему знижок для споживачів, які у короткі 
терміни розраховуються за отримані товари, 
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роботи, послуги. для тих споживачів, які сут-
тєво порушують платіжну дисципліну, розро-
бити шкалу штрафних санкцій згідно обсягів і 
термінів дебіторської заборгованості;

– використовувати методи рефінансу-
вання дебіторської заборгованості, як і на 
етапі зростання [7, с. 222; 8, с. 112; 10, с. 21; 
12, с. 122-123; 13, с. 130-131];

– переглянути кредитну політику підпри-
ємства [10, с. 20; 11, с. 88-89; 12, с. 120], орі-
єнтуючись, здебільшого, на помірний тип, 
що передбачає середній ступінь кредитного 
ризику під час реалізації продукції із відтермі-
нуванням оплати. для більш сумнівних дебі-
торів варто використовувати консервативний 
тип кредитної політики, який передбачає лімі-
тування термінів і обсягів надання кредиту. 
Це дасть змогу мінімізувати кредитні ризики 
у зв’язку із зменшенням кількості споживачів, 
які прагнуть відтермінувати оплату;

– використовувати психологічні методи, 
зокрема, розповсюдження інформації серед 
спільних постачальників, що загрожує дебі-
тору втратою позитивного іміджу;

– сформувати резерв сумнівних боргів з 
метою часткового покривання заборгованості, 
не залучаючи банківські кредити. створення 
такого резерву на етапі зрілості є можли-
вим, оскільки у підприємства присутні значні 
та стабільні об’єми збуту продукції, а також 
і доходи. обсяг резерву сумнівних боргів 
можна обчислювати на підставі абсолютної 
суми сумнівної заборгованості або коефіці-
єнта сумнівності, що представлено, зокрема 
у [14, с. 137-139]. Застосування цих методів 
потребує ретельного аналізу обсягів дебітор-
ської заборгованості, у тому числі із виокрем-
ленням сумнівної та безнадійної, та термінів 
їх виникнення;

– здійснювати самострахування ризиків 
шляхом створення відповідного резервного 
фонду на випадок виникнення сумнівної і без-
надійної дебіторської заборгованості. таким 
фондом можна буде частково скористатись 
на етапі спаду.

етап спаду у життєвому циклі підприєм-
ства характеризується зменшенням обсягів 
реалізації продукції, і, відповідно, зниженням 
частки ринку, отриманням збитків, а також 
порушення фінансової стійкості, нестачею 
коштів, потрібних для функціонування підпри-
ємства. на цьому етапі підприємство може 
повністю припинити існування або оновити 
напрями діяльності, залучивши інвестиції, та 
вийти на новий життєвий цикл. обсяги дебі-
торської заборгованості на етапі спаду є сут-

тєвими, причому основна частка припадає на 
безнадійну заборгованість. Якщо підприєм-
ство не планує згортати діяльність, то йому 
потрібно докласти якнайбільше зусиль, щоб 
повернути заборгованість від дебіторів. на 
етапі спаду підприємство може здійснювати, 
зокрема, такі заходи:

– контролювання розрахунків із дебіто-
рами у розрізі заборгованих коштів та стро-
ками виникнення;

– переглянути кредитну політику [10, с. 20; 
11, с. 88-89; 12, с. 120] зосереджуючись на кон-
сервативному типі. такий тип політики спря-
мований на мінімізацію кредитних ризиків, 
що полягає у суттєвому зменшенні терміну 
надання кредиту і збільшенні його вартості;

– рефінансувати дебіторську заборгова-
ність [7, с. 222; 8, с. 112; 10, с. 21; 12, с. 122-
123; 13, с. 130-131];

– скористатись юридичними (подача 
позову до суду, претензійна робота) та фізич-
ними (арешт майна дебітора, обґрунтова-
ний органами державної виконавчої служби) 
методами, якщо психологічні методи, які 
використовувались на попередніх етапах, не 
дають результату;

– здійснювати співпрацю з клієнтами за 
умови стовідсоткової передоплати за продук-
цію. такий підхід варто застосовувати до тих 
споживачів, щодо яких виникає підозра про 
несплату рахунків за фактом відвантаження 
продукції;

– звернутись до колекторних агентств 
[15, с. 168-169]. використовуючи професійний 
системний підхід, такі агентства у відносно стислі 
терміни повертають заборгованість. із сторони 
підприємства потрібно забезпечити високий 
рівень мотивації для колекторних агентств.

висновки з цього дослідження. на 
підставі проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що дебіторська заборго-
ваність є важливою складовою діяльності 
підприємства, про що свідчить аналіз статис-
тичних даних, у ході якого виявлено суттєве 
збільшення такої заборгованості. Це, в свою 
чергу, тягне за собою негативні наслідки, які 
проявляються, безпосередньо, у зниженні 
платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства-постачальника. саме тому 
підприємству потрібно значну увагу приді-
ляти зниженню дебіторської заборгованості 
за рахунок здійснення контролю за датами 
та сумами виникнення заборгованості, вико-
ристання методів рефінансування, постій-
ному перегляду кредитної політики тощо. 
основою для використання того чи іншого 
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методу стягнення заборгованості може бути 
етап життєвого циклу підприємства. вста-
новлено, що на етапах створення, зрос-
тання та стабільності використовуються 
менш жорсткі методи управління заборгова-
ністю, на відміну від етапу спаду. наслідком 

ефективної роботи щодо управління дебі-
торською заборгованістю мають стати: при-
скорення обороту обігових коштів, забезпе-
чення безперебійної роботи підприємства, 
покращення фінансового стану, зниження 
залежності від кредиторів тощо.
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особливості розвитку управлінського персоналу  
в ієрархічних організаційних системах

Гусаров о.о. 
кандидат технічних наук,

доцент кафедри менеджменту
української інженерно-педагогічної академії

у статті удосконалено теоретико-методичний базис системи розвитку управлінського персоналу підпри-
ємства. досліджено особливості питання формування груп резерву керівників в ієрархічних організаційних 
системах. наведено алгоритм роботи з резервом керівників, що дозволяє удосконалити процедури оцінюван-
ня та відбору кадрів, мотивації кращих претендентів, здійснення попереднього контролю їхньої діяльності. 
Показана можливість уніфікації використання наведеного алгоритму не тільки при роботі з групами кадрового 
резерву, а і при навчанні, підготовці, перепідготовці й підвищенні кваліфікації керівників загалом.

ключові слова: розвиток персоналу, кадровий резерв, рівень управління, програма підготовки, оцінюван-
ня персоналу, алгоритм роботи з резервом керівників.

Гусаров а.а. осоБенности раЗвитиЯ уПравЛенческоГо ПерсонаЛа в иерарХическиХ 
орГаниЗаЦионнЫХ систеМаХ

в статье усовершенствован теоретико-методический базис системы развития управленческого персона-
ла предприятия. исследованы особенности вопроса формирования групп резерва руководителей в иерар-
хических организационных системах. Приведен алгоритм работы с резервом руководителей, что позволяет 
усовершенствовать процедуры оценивания и отбора кадров, мотивации лучших претендентов, осуществле-
ния предварительного контроля их деятельности. Показана возможность унификации использования при-
веденного алгоритма не только при работе с группами кадрового резерва, а и при обучении, подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации руководителей вообще.

ключевые слова: развитие персонала, кадровый резерв, уровень управления, программа подготовки, 
оценка персонала, алгоритм работы с резервом руководителей.

Gusarov O.O. FEATURES OF MANAGEMENT PERSONNEL DEVELOPMENT IN HIERARCHICAL 
ORGANIZATIONAL SYSTEMS

This paper improved theoretical and methodological basis of the system of administrative personnel. The fea-
tures of the formation of groups of reserve managers in hierarchical organizational systems. Shown the algorithm of 
works with reserve managers, allowing improved assessment procedures and the selection of personnel, motivating 
the best candidates, a preliminary monitoring of their activities. The possibility of using the above unification algo-
rithm not only when working with groups of personnel reserve, but also in teaching, training, retraining and advanced 
training of managers in general.

Keywords: staff development, staff reserve, level management, training, evaluation of staff, algorithm of working 
with reserve managers.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. розвиток персоналу є важливою 
умовою успішної діяльності будь-якої орга-
нізації. Це особливо важливо на сучасному 
етапі, коли прискорення науково-технічного 
прогресу веде до швидких змін і вимог до про-
фесійних знань, умінь і навиків. Персонал у 
сучасних умовах повинен бути високоосвіче-
ним, володіти високою загальною культурою, 
стратегічним мисленням та ерудицією. орга-
нізація професійного розвитку стає однією з 
основних функцій управління персоналом. 

Професійний розвиток – це набуття пра-
цівником нових компетенцій, знань, умінь 
і навиків, які він використовує чи буде вико-

ристовувати у своїй професійній діяльності. 
Це процес підготовки, перепідготовки й підви-
щення кваліфікації працівників з метою вико-
нання нових виробничих функцій, завдань і 
обов’язків нових посад. розвиток персоналу 
є системно організованим процесом безпе-
рервного професійного навчання працівників 
для підготовки їх до виконання нових вироб-
ничих функцій, професійно-кваліфікаційного 
просування, формування резерву керівників 
та вдосконалення соціальної структури пер-
соналу. розвиток персоналу забезпечується 
заходами, пов’язаними з оцінюванням кадрів 
з метою виробничої адаптації та атестації 
персоналу, плануванням трудової кар’єри Ек
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робітників і фахівців, стимулюванням розви-
тку персоналу тощо.

в умовах посилення кризових явищ в еко-
номіці україни, з метою стабілізації діяльності 
підприємств і організацій на перший план 
виходять заходи з удосконалення системи 
розвитку управлінського персоналу, врахо-
вуючи мінімальність коштів, що виділяються 
на ці цілі. таким чином, особливої актуаль-
ності набувають теоретичне обґрунтування 
необхідності і практична реалізація в системі 
розвитку управлінського персоналу методів 
врахування особливостей управління в ієрар-
хічних організаційних системах, взаємозв’язку 
різних рівнів управління як у внутрішньому 
середовищі таких систем, так і їх зв’язку з 
регіональним, галузевим та загальнодержав-
ним рівнями управління.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивченню теоретичних аспектів процесу розви-
тку персоналу та аналізу його змістовної скла-
дової присвятили свої роботи такі зарубіжні 
та вітчизняні науковці, як д. джой-Меттьюз 
[1, с. 21], н. том [2, с. 71], й. Хенце [3, с. 243], 
П. Юнг [4, с. 43], в.Я. Брич, о.Я. Гугул [5, с. 14], 
о.а. Грішнова [6, с. 16], а.Я. кібанов [7, с. 85], 
Ф.і. Хміль [8, с. 325], Л.М. черчик [9, с. 6].

Швець і.Б. висвітлює питання мотивації 
професійного розвитку персоналу, проводить 
систематизацію наукових принципів мотивації 
та формує модель мотивів професійного роз-
витку персоналу з урахуванням характерис-
тик різних категорій працівників [10, с. 48-52]. 
антипцева о.Ю. розглядає розвиток персо-
налу як один з основних елементів системи 
мотиваційно-орієнтованого управління фінан-
совим розвитком підприємства, внутрішній 
результат від функціонування якої виража-
ється у зростанні інтелектуального потенціалу 
підприємств та забезпеченні його фінансо-
вого розвитку на основі механізму впрова-
дження відповідних мотиваційних заходів 
[11, с. 71-73]. 

досліджуючи сучасні аспекти управління 
розвитком персоналу, к.о. Любимова сфор-
мувала атрибутивну структуру системи 
управління розвитком персоналу організації, 
що включає 3 підсистеми: людського, профе-
сійного та сталого розвитку, у відповідності 
до якої автором було розроблено концеп-
туальну модель управління розвитком пер-
соналу підприємств [11, с. 2-4]. Л.М. черчик 
вивчає проблему розробки і реалізацію стра-
тегій розвитку персоналу з урахуванням чіт-
кої ієрархічної структури цього процесу, що 
забезпечує поетапне формування стратегіч-

ного набору дій та дає можливість досягти 
стратегічних цілей на кожному з ієрархічних 
рівнів із застосуванням процесного підходу до 
обґрунтування стратегії розвитку персоналу, 
що включає низку взаємопов’язаних етапів в 
системі стратегічного управління [12, с. 5, 6]. 
в системі розвитку управлінського персо-
налу в ієрархічних організаційних системах, 
на нашу думку, на перший план виходять 
питання планування трудової кар’єри фахів-
ців, формування резерву керівників, оціню-
вання та відбору кадрів. 

При цьому кадровий резерв розглядається 
як група керівників і спеціалістів, що володі-
ють здатністю до управлінської діяльності, що 
відповідають вимогам, пропонованим поса-
дою певного рангу, які пройшли процедуру 
відбору і систематичну цільову кваліфікаційну 
підготовку.

З одного боку, необхідно мати загальні 
принципи роботи з резервом керівників: підбір 
кандидатів до складу резерву за їх морально-
психологічними і діловими якостями для вирі-
шення завдання постійного покращення якіс-
ного складу керівників; дотримання вікового 
й освітнього цензів кандидатів на висування; 
раціональне визначення оптимальної струк-
тури та складу резерву з урахуванням того, 
що на кожну керівну посаду необхідно мати 
не менш двох-трьох кандидатів; регулярний 
систематичний пошук кандидатів у резерв 
керівників на основі широкої гласності роботи 
з резервом для висування у підприємстві.

З іншого боку, підготовка, перепідготовка й 
підвищення кваліфікації працівників з метою 
включення до резерву керівників безумовно 
повинні враховувати особливості управління 
на кожному рівні в ієрархічних організаційних 
системах. Це стосується як резерву розви-
тку – групи спеціалістів і керівників, що готу-
ються до роботи в межах нових напрямків 
(при диверсифікації виробництва, розробці 
нових товарів і технологій), так і резерву 
функціонування – групи спеціалістів і керів-
ників, що повинні в майбутньому забезпечити 
ефективне функціонування підприємства.

висвітлення цих питань в системі розви-
тку управлінського персоналу в ієрархічних 
організаційних системах, на нашу думку, ще 
не отримало достатнього висвітлення в дослі-
дженнях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). З урахуванням вищевикладеного, 
мета статті – розробка загального механізму 
роботи з групами кадрового резерву в рамках 
системи розвитку управлінського персоналу в 
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ієрархічних організаційних системах з безпосе-
реднім врахуванням особливостей таких систем.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. При відборі кандидатів у резерв 
для конкретних посад треба враховувати 
не тільки загальні вимоги, але і професійні 
вимоги, яким повинен відповідати керівник 
того чи іншого відділу, служби, рівень управ-
ління, до якого належать цей відділ, служба, а 
також особливості вимог до особистості кан-
дидата, засновані на аналізі ситуації в підроз-
ділі, типі організаційних структури, культури і 
т.п. включення фахівця до резерву керівників 
при цьому необхідно розглядати як один з 
найбільш дієвих засобів моральної мотивації.

до основних особливостей управління в 
ієрархічних організаційних системах відно-
ситься коло управлінських питань, що вирішу-
ється на кожному рівні управління.

коло управлінських питань, що вирішується 
на кожному рівні управління, складається з 
двох груп: питання управління безпосередньо 
даним рівнем (самоуправління) та координа-
ція діяльності підлеглих відділів чи виконав-
ців. При цьому кожна група питань працює зі 
своїм об’ємом та масштабом понять. напри-
клад, на виробничих підприємствах в цих 
групах відрізняються планово-облікові оди-
ниці, тривалість періодів планування, вра-
ховуючи що і планово-облікові одиниці і три-
валість періодів планування при координації 
не більші, ніж при самоуправлінні на цьому ж 
рівні управління.

для підготовки резерву розробляються і 
затверджуються три види програм підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації пра-
цівників: загальна, спеціальна, індивідуальна.

Загальна програма включає теоретичну 
підготовку – відновлення і поповнення знань 
по окремих питаннях науки і практики управ-
ління; підвищення освіти кандидатів, зара-
хованих у резерв, що пов'язане з їхньою 
колишньою (базовою) підготовкою; навчання 
спеціальним дисциплінам, необхідним для 
підвищення ефективності управління. Форма 
контролю – складання іспиту (заліків).

спеціальна програма передбачає поділ 
усього резерву по спеціальностях і підготовку, 
що поєднує теорію і практику.

Підготовка здійснюється за наступними 
напрямками: ділові ігри; рішення конкрет-
них виробничих ситуацій по спеціальнос-
тях. Форма контролю – розробка конкрет-
них рекомендацій щодо удосконалення 
певного напрямку діяльності підприємства 
і їхній захист.

індивідуальна програма включає кон-
кретні задачі по підвищенню рівня знань, 
навичок і умінь для кожного спеціаліста, 
зарахованого в резерв, за наступними 
напрямками: виробнича практика, стажу-
вання на резервній посаді.

індивідуальні плани кандидатів розробля-
ються безпосередніми начальниками підрозді-
лів і затверджуються керівниками підприємств.

систематичний контроль за виконанням 
індивідуальних планів здійснюється керів-
никами підрозділів і працівниками служби 
управління персоналом, відповідальними за 
підготовку резерву. 

спеціальна і індивідуальна програми пови-
нні охоплювати не просто набір конкретних 
виробничих ситуацій, а таких ситуацій, що 
виникали в реальній діяльності організації на 
даному рівні управління. керівниками по спеці-
альній і індивідуальній програмам повинні бути 
менеджери відповідного рівня управління.

таким чином, актуальним стає створення 
в організаціях на кожному рівні управління 
банку даних двох груп (самоуправління та 
координації) реальних виробничих ситуацій 
та засобів, що дозволяють ефективно вихо-
дити з цих ситуацій.

алгоритм виконання та оцінювання 
завдань в рамках спеціальної і індивідуальної 
програм підготовки, перепідготовки й підви-
щення кваліфікації працівників пропонується 
наступний.

крок 1. Початок.
крок 2. вибір чергової ситуації. Перехід до 

кроку 3.
крок 3. Прийняття претендентом рішень по 

виходу з ситуації. Перехід до кроку 4.
крок 4. оцінка керівником програми задо-

вільності прийнятого претендентом рішення. 
Якщо рішення є задовільним – перехід до 
кроку 5, в протилежному випадку – перехід до 
кроку 6.

крок 5. оцінка керівником програми необ-
хідності додаткового випробування з ураху-
ванням попереднього позитивного резуль-
тату. Якщо є необхідність – перехід до кроку 2, 
в протилежному випадку – перехід до кроку 8.

крок 6. оцінка керівником програми необ-
хідності додаткового випробування з ураху-
ванням попереднього негативного результату. 
Якщо є необхідність – перехід до кроку 2, в 
протилежному випадку – перехід до кроку 7.

крок 7. Претендент не пройшов чергового 
контролю. Перехід до кроку 10.

крок 8. оцінка керівником програми рівня 
прийнятих претендентом рішень. Якщо 
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рішення мають невеличкі недоліки – перехід 
до кроку 10, в протилежному випадку – пере-
хід до кроку 9.

крок 9. Претендента включено до пропо-
зицій на додаткове заохочення. Перехід до 
кроку 10.

крок 10. накопичення результатів випробу-
вань. Перехід до кроку 11.

крок 11. оцінка керівником програми необ-
хідності залишити претендента в групі кадро-
вого резерву з урахуванням попереднього 
накопичення результатів. Якщо є необхід-
ність – перехід до кроку 13, в протилежному 
випадку – перехід до кроку 12.

крок 12. Претендента виключено з групи 
кадрового резерву. Перехід до кроку 13.

крок 13. Закінчення.
Зауважимо, що практичне використання 

наведеного алгоритму можна розглядати як 
елемент попереднього контролю можливої 
майбутньої діяльності претендента на посаду.

також цікавим є практичне використання 
алгоритму не тільки при роботі з групами 
кадрового резерву, а й взагалі при підготовці, 
перепідготовці й підвищенні кваліфікації 
керівників.

висновки із цього дослідження. отже, 
доцільно розглядати роботу з підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації 
працівників з метою включення до резерву 
керівників організацій як поєднання двох 
груп принципів: загальних принципів роботи 
з резервом керівників; принципів, що пови-
нні враховувати особливості управління на 
кожному рівні в ієрархічних організаційних 
системах. Це вказує на актуальність про-
блеми визначення принципів, що повинні 
враховувати особливості керівництва на 
кожному рівні управління та проблеми взає-
модії різних рівнів управління, чому і будуть 
присвячені наступні дослідження за цією 
тематикою.
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особливості розвитку вітчизняного ринку  
екологічно чистих товарів 

Данько т.і.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
національного університету «Львівська політехніка»

у статті досліджено особливості та тенденції розвитку ринку екологічно чистих товарів, що є частиною спо-
живчого ринку, який охоплює відносини виробництва, розподілу та споживання. встановлено, що формуван-
ня та розвиток ринку екологічно чистих товарів є складним процесом, який передбачає узгодження інтересів 
усіх його суб’єктів, у першу чергу виробників, споживачів та суспільства. виділено типи мотивів споживання 
екологічно чистих товарів.

ключові слова: ринок, екологічно чисті товари, виробники, споживачі, сегмент ринку.

данько т.и. осоБенности раЗвитиЯ отечественноГо рЫнка ЭкоЛоГически чистЫХ 
товаров

в статье исследованы особенности и тенденции развития рынка экологически чистых товаров, являющих-
ся частью потребительского рынка, который охватывает отношения производства, распределения и потре-
бления. установлено, что формирование и развитие рынка экологически чистых товаров является сложным 
процессом, который предусматривает согласование интересов всех его субъектов, в первую очередь произ-
водителей, потребителей и общества. выделены типы мотивов потребления экологически чистых товаров.

ключевые слова: рынок, экологически чистые товары, производители, потребители, сегмент рынка.

Danko T.I. FEATURES OF THE DOMESTIC MARKET ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS
In the article the characteristics and trends of the market environmentally friendly products that are part of the 

consumer market, which covers relations of production, distribution and consumption. It was established that the 
formation and development of environmentally friendly products is a complex process that involves the coordination 
of interests of all its stakeholders, especially producers, consumers and society. Highlighted types motives con-
sumption of environmentally friendly products.

Keywords: market, environmentally friendly products, manufacturers, consumers, market segment.

постановка проблеми в загальному 
вигляді. сьогодні інтенсивний розвиток ринку 
екологічно чистих товарів створить умови для 
виходу країни з економічної й екологічної 
кризи одночасно. важливим фактором роз-
витку такого ринку є вивчення взаємодії його 
окремих елементів та диференціація про-
блем щодо формування. основними показни-
ками привабливості ринку екологічно чистих 
товарів, у першу чергу, є якість самого товару, 
а також якість навколишнього природного 
середовища.

Формування ринку екологічно чистих 
товарів вважається складним процесом, 
який вимагає узгодження інтересів всіх його 
суб’єктів, у першу чергу виробників, спожи-
вачів, а також інтересів суспільства. серед 
вагомих аспектів проблеми збереження 
навколишнього природного середовища та 
переходу до сталого розвитку є розширення 
меж вітчизняного ринку екологічних товарів 
і послуг шляхом впровадження екоіннова-

цій. Проте, на жаль, вітчизняні виробники не 
поспішають зайняти власну нішу не тільки на 
українському, а й на світовому ринку еколо-
гічно чистих товарів.

аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Загальні питання розвитку ринку еколо-
гічно чистих товарів висвітлювались у працях 
відомих вітчизняних вчених. Значну увагу 
цим питанням приділяли: андрющенко с., 
артиш н., Бобильов с., верхоляк і., Голу-
бєв о., Голубков е., Гусєв а., должанський і., 
вяльцев а., Зуєв а., жубанова Л., коваль-
чук с., коломицева а., Мяснікова Л., нау-
мова е., Пахомова н., Потравний і., сарму-
зіна а., співак в., Хабарова Є., Хачатуров а., 
Ходиньскі а., Яндиганов Я. однак, незважаючи 
на значний доробок авторів, окремі аспекти 
розвитку ринку екологічно чистих товарів в 
україні все ще залишаються дискусійними.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є висвітлення особливостей розвитку 
вітчизняного ринку екологічно чистих товарів.Ек
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викладення основного матеріалу дослі-
дження. сьогодні у економічно розвинутих 
країнах велика увага приділяється еколо-
гічним проблемам. важливе значення у цій 
сфері займає виробництво екологічно чистих 
товарів. розвиток ринку екологічно чистих 
товарів є одним з основних факторів забезпе-
чення стабільності підприємств, що дає мож-
ливість вирішувати в комплексі економічні, 
соціальні й екологічні цілі.

в україні поступово починає зароджува-
тись попит на екологічно чисті товари, як 
альтернатива стандартним товарам. Під 
«екологічно чистими товарами» (від англ. 
green products) маються на увазі товари, 
виготовлені з нетоксичних (безпечних для 
здоров’я людини і навколишнього серед-
овища) матеріалів, що переробляються, 
з використанням під час їхнього виробни-
цтва ресурсозберігаючих і природоохорон-
них технологій.

вивчення наукових праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених вказує на те, що у сучасній 
економічній літературі не існує єдиного тлу-
мачення поняття «екологічно чисті товари». 
у табл.1. представлено основні тлумачення 
цього поняття. 

для екологічно чистих товарів, які нале-
жать до продовольчої групи (продукція сіль-
ського господарства і харчової промисловості) 
прийнято використовувати термін «органічні 
продукти». органічні продукти – це продукти, 
виготовлені без використання (з мінімальним 
використанням) синтетичних компонентів 
(добрив, харчових добавок) в умовах, макси-
мально наближених до природних.

у контексті переходу до сталого екологічно 
безпечного розвитку важливим аспектом є 
розширення меж вітчизняного ринку еколо-
гічно чистих товарів. Формування такого ринку 
є складним процесом, який передбачає узго-
дження інтересів усіх його суб’єктів, у першу 
чергу виробників, споживачів та суспільства. 
однак, вітчизняні виробники досить часто не 
приділяють достатню увагу такому перспек-
тивному ринку, як ринок екологічно чистих 
товарів, оскільки витрати на їхнє виробництво 
і збут не окуповуються, а в більшості випад-
ків лише частково задовольняють інтереси 
суб’єктів, які активно взаємодіють на ринку.

крім того, сьогодні існують розбіжності 
при визначенні поняття «екологічно чистий 
товар», оскільки на всіх етапах виробництва, 
транспортування та зберігання він не повинен 
змінювати свої властивості та максимально 
донести природні якості. 

динамічнішому розвитку ринку екологічно 
чистих товарів в україні перешкоджає відсут-
ність відповідної нормативно-правової бази 
(яка б регулювала весь процес: від створення 
екологічно чистих товарів до їх продажу кін-
цевому споживачеві), відсутність вітчизняної 
системи сертифікації екологічно чистих това-
рів, що регламентує приналежність тих або 
інших продуктів до екологічно чистих, а також 
орієнтація нечисленних українських виробни-
ків таких товарів переважно на зовнішні ринки. 
Мало уваги цьому сегменту приділяють і тор-
гові компанії (імпортери, роздрібні мережі).

виробництво екологічно чистої продукції 
означає не тільки екологізацію процесів спо-
живання, але й екологічність виробничих про-

таблиця 1.
трактування поняття «екологічно чисті товари»

№ автори трактування поняття

1 с. ілляшенко [11] економічно ефективні й екологічно безпечні у виробництві, спожи-
ванні й утилізації

2 а. Горєлова [9] продукт, безпечний як для людини, так і для навколишнього серед-
овища

3 а. вичевич, т. 
вайданич [8]

це усе, що може задовольнити брак чи потребу в екологічно чистих 
продуктах і послугах, пов’язаних з охороною навколишнього серед-
овища, і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання, 
використання та споживання

4 а. Бородін [5]

продукти, що не мають шкідливого впливу на навколишнє серед-
овище і є безпечними в сфері передбаченого застосування й ефек-
тивним щодо споживання енергії та природних ресурсів, а також такі, 
відходи від яких можуть бути рециркульовані, повторно використані 
чи безпечно поховані

5 р. Пеатті, к. Фос-
тер [13]

продукти, що мають сильний емоційний резонанс зі споживачами в 
розумінні можливості добре виглядати та бути здоровим і в більш 
широкому контексті як взаємобалансуюче співіснування з навколиш-
нім середовищем
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цесів, оскільки виробництво такої продукції 
сприяє забезпеченню або навіть поліпшенню 
якості навколишнього середовища.

в цілому, ринок екологічно чистих товарів 
має такі особливості [10]:

– він швидко зростає, що робить його осо-
бливо привабливим для учасників ринкових 
відносин, проте вихід на цей ринок вимагає 
значних капіталовкладень і характеризується 
високим ризиком;

– критерії віднесення товарів до екологічно 
чистих розпливчасті та неструктуровані. Багато 
хто зі споживачів вважають приставку «біо» 
гарантією екологічної чистоти продукції, у цілому 
ж термін «екологічна чистота» трактується всіма 
(100%) респондентами як відсутність консерван-
тів, синтетичних добавок і барвників;

– сформувався окремий і дуже важливий 
сегмент споживачів екологічно чистих това-
рів, у першу чергу продуктів харчування, – це 
діти. насичення ринку такими товарами для 
цього сегменту населення повинно стати пер-
шочерговим завданням. 

саме формування ринку екологічно чис-
тих товарів сприятиме вирішенню соціально-
економічних і еколого-економічних проблем 
україни.

розвиток ринку екологічно чистих това-
рів є світовою тенденцією. вже при теперіш-
ньому розвитку економіки з’являється досить 
широке коло споживачів, які готові платити 
більше за впевненість у тому, що вони спо-
живають екологічно чистий продукт. і тому 

виробництво екологічно чистих товарів має 
стати економічно вигідним [1].

світовий досвід показує, що ціни на еко-
логічно чисті продукти харчування вищі, ніж 
ціни на аналогічну продукцію, виготовлену 
за традиційною технологією, в середньому 
на 40-50%. Проте практично у кожній країні є 
люди, які готові платити значно більше за спо-
живання екологічно чистої продукції.

не виняток й україна. соціальні опи-
тування показали, що в нашій державі є 
потенційні покупці таких товарів. Здебіль-
шого – це люди віком від 50 років, які поси-
лено піклуються про стан свого здоров’я, та 
молодь до 25 років, яка прагне здорового 
способу життя. 

Покупці екологічно чистих товарів вису-
вають високі вимого до якості цих това-
рів, що спричиняє необхідність належного 
функціонування системи оцінки конкурент-
них переваг виробництва і збуту екологічно 
чистої продукції. Ця система повинна бути 
орієнтована на планування і реалізацію 
змін, нововведень, зумовлених динамікою 
споживчих переваг у виборі екологічно чис-
тих продуктів.

у свою чергу, вітчизняні підприємства, які 
орієнтуються на виробництво екологічно чис-
тих товарів, повинні проводити дослідження 
мотивації їх споживання, в результаті прове-
дення якого оцінити стан основних складо-
вих мотивації та враховувати їх у подальшій 
діяльності підприємства.

Рис. 1. типи мотивів споживання екологічно чистих товарів [1]
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дослідження науково-методичної літера-
тури дозволило виділити найбільш поши-
рену на ринку екологічно чистих товарів 
класифікацію споживачів за силою мотиву 
споживання нових товарів, а саме: супер-
новатори, новатори, звичайні, консерватори, 
суперконсерватори.

окрім цієї класифікації виділяють ще 
такі типи мотивів споживання екологічно 
чистої продукції, як раціональні, емоційні та 
моральні, які наведені на рис. 1.

споживачі екологічно чистих товарів є 
досить складним об’єктом сегментації. тут 
при сегментації ринку необхідно врахову-
вати безліч факторів у їхній комбінації: регі-
ональну демографію, вік, стать, родинний 
стан, професію, освіту, національність, релі-
гійні переконання, житлові умови, добробут 
родини, сімейні переваги, екологічну ситуа-
цію в країні проживання, а також необхідно 
враховувати реакцію на товар: швидка чи 
повільна адаптація до нового екологічно 
чистого товару. 

При формуванні сегмента ринку з ураху-
ванням екологічних переваг необхідно врахо-
вувати наступні ознаки [1]:

1) подібність між споживачами, що формує 
стабільність переваг цієї групи споживачів до 
цього товару;

2) відмінності між споживачами, що дозво-
ляють об’єднати їх у сегмент;

3) наявність показників, що дозволяють 
оцінити економічні й екологічні вимоги й пере-
ваги споживачів.

таким чином, серед основних факторів при-
вабливості екологічно чистих товарів можна 
виділити як якість самого товару, так і якість 
навколишнього природного середовища, де 
він був вирощений або впроваджується, обмі-
нюється, реалізується.

Перспектива виходу на нові ринки, зокрема 
світові, потребує від українських виробників 
адаптації до міжнародного законодавства, орі-
єнтації на кращі зразки екологічного менедж-
менту та запровадження екомаркування, яке 
вже є традиційним за кордоном.

висновки з цього дослідження. Подаль-
ший розвиток ринку екологічно чистих това-
рів в україні безпосередньо залежатиме від 
активності українських виробників і торгових 
компаній, а також від створення стійкої зако-
нодавчої та нормативно-правової бази, яка 
б чітко регламентувала державну політику у 
сфері виробництва, створила умови для зако-
нодавчого визначення та захисту екологічно 
чистих товарів. Це дозволить вирішити низку 
екологічних проблем, створити додатковий 
капітал, підвищити інвестиційну привабли-
вість підприємств україни та їх конкуренто-
спроможність на світовому ринку. для цього 
необхідні кошти – інвестування як в середині 
країни, так і з-за кордону.
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сутність та класифікація кадрових ризиків організацій
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у статті розглянуто сутність поняття «кадровий ризик», доведено необхідність врахування негативних та 
позитивних наслідків кадрових ризиків під час прийняття управлінських рішень. удосконалено класифікацію 
кадрових ризиків за формою прояву, за формою можливих наслідків, за джерелом формування, за етапом 
управління персоналом. надано узагальнену характеристику відповідним кадровим ризикам.

ключові слова: ризик, кадровий ризик, персонал, класифікація, управління персоналом, адаптація, мо-
тивація.

дуднева Ю.Э. суЩность и кЛассиФикаЦиЯ кадровЫХ рисков орГаниЗаЦий
в статье рассмотрена сущность понятия «кадровый риск», доказана необходимость учета негативных 

и позитивных последствий кадровых рисков при принятии управленческих решений. усовершенствована 
классификация кадровых рисков по форме проявления, по форме возможных последствий, по источнику 
возникновения, по этапу управления персоналом. Приведена обобщенная характеристика соответствующих 
кадровых рисков.

ключевые слова: риск, кадровый риск, персонал, классификация, управление персоналом, адаптация, 
мотивация.

Dudnieva Y.E. ESSENCE AND CLASSIFICATION OF PERSONNEL RISKS OF ORGANIZATIONS
This article describes the essence of the concept of “personnel risk”, the necessity to consider positive and 

negative consequences of personnel risks in management decisions has been proven. Improved classification of 
personnel risks depending on form of expression, on effects, on appearance of the reason, on the stage of personnel 
management. In article described generalized description of the relevant personnel risks. 

Keywords: risk, personnel risk, personnel, classification, personnel management, adaptation, motivation.

постановка проблеми в загальному 
вигляді. Функціонування сучасних організа-
цій в умовах турбулентного конкурентного 
середовища зі значним ступенем невизна-
ченості підвищує вимоги до системи ризик-
менеджменту взагалі та здатності менеджерів 
реагувати на окремі види ризиків зокрема. 

ризик є невід’ємною складовою ринкової 
економіки, а ризик-менеджмент – ефектив-
ною методологією забезпечення конкуренто-
спроможності суб’єктів господарювання. Під-
система управління персоналом об’єктивно 
є центральною підсистемою організації, яка 
здійснює критичний вплив на рівень конкурен-
тоспроможності та саме існування компанії. 
саме персонал визначає ризики прямих та 
опосередкованих втрат внаслідок неефектив-
ної побудови бізнес-процесів, процедур при-
йняття та реалізації управлінських рішень, 
не прогнозованих дій працівників у складних 
ситуаціях, реагування організації як цілого на 
турбулентність та невизначеність зовнішнього 
середовища. тому управління ризиками, що 
пов’язані з персоналом, є актуальною про-

блемою та виступає істотним фактором поліп-
шення фінансових результатів діяльності, а 
значить і підвищення вартості компанії.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. ризики, пов’язані з персоналом, або 
кадрові ризики досліджують багато науков-
ців, зокрема в. вітлінський, П. верченко [1], 
і. івченко [2], т. Цвігун [3], в. родченко, Г. рекун 
[4], о. Пахлова [5], в. Щербак [6], о. Хитра, 
Л. андрушко [7]. огляд їх робіт демонструє 
наявність розбіжностей у визначенні поняття 
«кадровий ризик» та підходів до їх класифіка-
ції. на сьогодні можна констатувати, що наяв-
ність різних підходів до визначення та класи-
фікації кадрових ризиків утруднює розробку 
ефективних інструментів ризик-менеджменту. 
Це обумовлює актуальність подальших дослі-
джень у цій галузі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою нашого дослідження є вдо-
сконалення класифікації кадрових ризиків, уза-
гальнена характеристика відповідних кадрових 
ризиків та визначення їх впливу на результати 
діяльності суб’єктів господарювання. Ек
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виклад основного матеріалу дослі-
дження. сучасний менеджмент розглядає 
персонал як критичний ресурс для функціону-
вання бізнесу, тому ризики, пов’язані з персо-
налом, кадрові ризики займають центральне 
місце в загальній структурі ризиків організації.

так, і. Горбачова вважає, що кадровий 
ризик характеризується наявністю загроз із 
боку персоналу для підприємства, які можуть 
привести до небезпеки [8, с. 38]. 

Є. Гончаров визначає кадрові ризики як 
невдалий результат у процесі діяльності під 
впливом негативних чинників зовнішнього 
середовища та пов’язує їх із відсутністю ква-
ліфікованого персоналу та недосконалою 
кадровою політикою [9, с. 62]. 

усі ризики, що виникають на підприємстві з 
огляду на діяльність персоналу, відносить до 
кадрових о. Пахлова [5, с. 136]. 

і. Проніна кадрові ризики ототожнює з 
ризиками компетенцій персоналу, під якими 
розуміється можливість втрат або негатив-
них наслідків прийнятих рішень внаслідок 
низького рівня компетенцій і недостатньо кон-
структивної поведінки персоналу, який бере 
участь у підготовці, прийнятті та реалізації 
рішень [7, с. 164]. 

в. жуковська та н. серафим визначають 
кадрові ризики як імовірність втрат, пов’язаних 
із використанням трудових ресурсів на підпри-
ємстві, тобто ризик втрат, зумовлений недо-
статньою кваліфікацією працівників, їх низьким 
рівнем лояльності до підприємства, леталь-
ними випадками серед працівників, нестабіль-
ністю штату організації, можливими змінами 
трудового законодавства тощо [10, с. 112].

у наведених визначеннях кадрові ризики 
розглядають як потенційні втрати або загрози 
діяльності організації, пов’язані з діяльністю 
власного персоналу, при цьому ігнорується 
дуалістична природа ризику як такого взагалі, 
та кадрового ризику зокрема. Можливість 
відхилення від обраної мети є невід’ємною 
характеристикою такого явища, як ризик. При 
цьому ймовірні відхилення як негативного, 
так і позитивного характеру. тому прийняття 
ризикової ситуації означає не лише органі-
зацію заходів із зменшення або запобігання 
появи негативних наслідків, зокрема збитків, а 
й використання можливостей для отримання 
додаткового прибутку та інших позитивних 
для організації наслідків реалізації кадрового 
ризику. до позитивних матеріальних наслід-
ків належать отримання надприбутку, підви-
щення продуктивності праці, зростання обся-
гів випуску та збуту продукції тощо. Якісними 

позитивними наслідками впливу кадрових 
ризиків є незаплановане підвищення якості 
персоналу, покращення ділової репутації під-
приємства та іміджу підприємства як робо-
тодавця, зростання лояльності персоналу та 
задоволеності працею, синергетичний ефект 
компетентностей співробітника в разі отри-
мання додаткових знань та навичок тощо.

Це дозволяє розглядати кадрові ризики як 
імовірність настання негативних чи позитив-
них матеріальних та нематеріальних резуль-
татів функціонування організації внаслідок 
діяльності (бездіяльності) персоналу, що 
зумовлена сукупністю чинників як внутріш-
нього, так і зовнішнього характеру. 

управління кадровими ризиками має зна-
чне практичне значення для забезпечення 
стійкої конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання. відповідно до результатів 
п’ятого щорічного дослідження корпоратив-
них ризиків Allianz Global Corporate & Specialty 
у 2016 р. ризики, що пов’язані з персоналом, 
входять до 15 основних бізнес-ризиків як вели-
ких, так і середніх та малих компаній. управ-
лінська практика стверджує, що в середньому 
близько 80% матеріального збитку компанія 
отримує в результаті дій власного персоналу 
[10, с. 112].

водночас часто саме кадрові ризики 
«випадають» із фокусу уваги керівників та 
ризик-менеджерів компаній. на сьогодні така 
«неувага» до кадрових ризиків пояснюється, 
на нашу думку, низкою причин.

По-перше, в основі кадрових ризиків 
лежать природа і сутність людини як най-
складнішого об’єкту управління, що призво-
дить до низької керованості та високої пове-
дінкової та інформаційної невизначеності 
[10, с. 113]. Прогнозувати поведінку людини 
у виробничо-господарській діяльності досить 
складно, навіть застосовуючи новітні проце-
дури відбору, оцінювання та атестації пер-
соналу. внутрішня невизначеність процесу 
управління персоналом компанії підсилю-
ється через складну структуру комунікацій 
та сучасних інформаційних технологій, темпи 
модернізації виробництва, складність бізнес-
процесів, а також через природне прагнення 
людей вступати в соціальні взаємовідносини 
та утворювати групи.

По-друге, більшість менеджерів немає 
установки на сприйняття кадрової роботи як 
зони підвищеного ризику. кадрові ризики при 
цьому розглядають як ті, що мають випадко-
вий, тимчасовий, циклічний характер, обумов-
лені незначними помилками, прорахунками в 
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управління персоналом або несприятливими 
змінами в зовнішньому щодо компанії серед-
овищі, зокрема на ринку праці та в податко-
вому та трудовому законодавстві. управління 
такими ризиками, якщо і здійснюють, то за 
залишковим принципом, особливо в умовах 
дефіциту фінансових ресурсів.

По-третє, досить важко оцінити вплив 
кадрових ризиків на фінансові результати гос-
подарювання. для підприємців та менеджерів 
дуже важливо правильно оцінити справжню 
вартість ризику, тому що на практиці вони 
стикаються з необхідністю здійснити як якісну, 
так і кількісну оцінку кадрового ризику. осно-
вними критеріями під час якісного аналізу 
ризику є значущість виділених факторів і їх 
взаємна незалежність [11, с. 69]. на практиці 
виділити повністю не залежні один від одного 
чинники не представляється можливим, тому 
тут допускається деяке припущення, умов-
ність для того, щоб можна було провести 
кількісний факторний аналіз. кількісну оцінку 
кадрового ризику провести практично немож-
ливо. труднощі у визначенні кількісних пара-
метрів кадрових ризиків пов’язані, як уже 
було визначено насамперед із неможливістю 
об’єктивної кількісної оцінки поведінки людей.

діагностуванню ризикових ситуації орга-
нізації сприяє класифікація кадрових ризи-
ків, яка дає можливість не тільки встановити 
місце кожного ризику в загальній структурі 
ризиків компанії, а й вибрати найбільш дієвий 
метод для управління конкретним ризиком.

у спеціальній літературі наведено достат-
ньо різноманітні підходи до класифікації 
кадрових ризиків [12, с. 89], проте жодна з них 
не є повною і не відображає весь спектр мож-
ливих наслідків. Це пов’язано з тим, що кожен 
суб’єкт господарювання має свою специфіку, 
тому можливо запропонувати лише узагаль-
нену класифікацію ризиків за різними озна-
ками: за формою прояву; за формою можли-
вих наслідків; за джерелом формування; за 
етапом управління персоналом.

За формою прояву кадрові ризики поділя-
ються на ризики кількісного та якісного характеру.

ризики кількісного характеру проявляються 
в різноманітних втратах через невідповідність 
фактичної чисельності працівників потребам 
суб’єкта господарювання та містять:

– ризики несвоєчасного скорочення пер-
соналу в умовах прихованого безробіття в 
підрозділах організації призводить до додат-
кових витрат на утримання такого персоналу; 

– ризики несвоєчасного заміщення 
вакантних робочих місць призводить до нео-

тримання можливих максимальних результа-
тів діяльності через порушення цілісності та 
логічності побудови бізнес-процесів;

– ризики плинності персоналу зумовлені 
вивільненням ключових менеджерів, високим 
відсотком звільнення основного персоналу 
внаслідок неефективної кадрової політики 
та обраної стратегії управління персоналом. 
Призводить до додаткових витрат на пошук, 
добір, навчання та перекваліфікацію нових 
працівників;

– ризики диспропорційної чисельності 
персоналу різних підрозділів організації, які 
безпосередньо впливають на ефективність 
реалізації бізнес-процесів.

кадрові ризики якісного характеру виника-
ють через невідповідність фактичних харак-
теристик персоналу тим вимогам, що компа-
нія висуває до нього. Якісні кадрові ризики 
містять:

– кваліфікаційно-освітній ризик, який вини-
кає в разі невідповідності освіти, професії, 
кваліфікації працівника посаді та обов’язкам; 

– посадовий ризик, який пов’язаний з 
помилками та недосконалістю штатного роз-
кладу, опису посад, посадовими інструкціями, 
які не відповідають сутності та особливостям 
робіт та функцій персоналу; 

– ризики нестачі у співробітників профе-
сійно значущих якостей (наприклад, ділової 
інтуїції, досвіду управлінської роботи, твор-
чого потенціалу тощо);

– ризики відсутності у співробітників відпо-
відних особистих якостей (наприклад, інтелек-
туального потенціалу, комунікаційних здібнос-
тей, стресостійкості тощо) окрім лояльності 
інтересам роботодавця [13, с. 156].

– ризики нелояльності персоналу, які вини-
кають через зловживання довірою робото-
давця з боку його власних нелояльних співро-
бітників. Цей ризик безпосередньо залежить 
від рівня служби управління персоналом 
та наявності в організації так званих «груп 
ризику». до груп ризику належать ті люди, 
які потрапили під вплив якої-небудь із залеж-
ностей або особистісних мотивів, у результаті 
чого стали неблагонадійними й можуть являти 
певну загрозу для організації. до потенційних 
негативних наслідків наявності в колективі 
«груп ризику» слід віднести негативний вплив 
на інших співробітників, крадіжки і шахрай-
ство, дестабілізацію мікроклімату в колективі, 
порушення техніки безпеки, провокування 
конфліктних ситуацій тощо [14, с. 181].

– ризик опору нововведенням із боку пер-
соналу організації, який виникає під час пору-
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шень у системі організаційного розвитку, а 
саме встановлення цілей, адаптація персо-
налу до нововведень, мотивація, інформу-
вання щодо сутності та потенційних наслідків 
нововведення, навчання тощо. Можна виді-
лити кілька рівнів нововведень у міру зрос-
тання їх значимості: 

– нововведення в засобах, які використо-
вуються для виконання роботи;

– нововведення в способах, методах, тех-
ніці і правилах проведення різних робіт;

– нововведення в розподілі функціональ-
них і посадових обов’язків, а також в органі-
зації роботи (наприклад, створення нових під-
розділів і посад, реорганізація, перерозподіл 
повноважень);

– нововведення в цілях, завданнях і стра-
тегії (наприклад, у разі істотних змін у навко-
лишньому ринковому середовищі, при зміні 
власника, злиттях і поглинаннях).

Цей ризик може виявитися не менш сер-
йозним у реалізації різних проектів, ніж фінан-
сові, технологічні, ресурсні та інші ризики.

Залежно від характеру втрат компанії кла-
сифікація ризиків має такий вигляд:

– ризики, пов’язані з майнової безпекою 
організації (крадіжки майна, псування тран-
спортних засобів, техніки та обладнання тощо);

– ризики, що пов’язані з фінансовою без-
пекою (крадіжки фінансових коштів, фаль-
сифікація звітності, отримання «відкатів», 
порушення фінансового та податкового зако-
нодавства);

– ризики, що пов’язані з інформаційною 
безпекою та захистом комерційної таємниці 
(втрата технологій, втрата доступу до інфор-
маційних ресурсів – втрата «зв’язків», розголо-
шення інформації, що стосується конкурентних 
переваг, техніко-технологічних можливостей, 
фінансового становища організації);

– ризики втрати ключових співробітників та 
зниження загального рівня людського потен-
ціалу організації;

– ризики, що пов’язані зі здоров’ям та жит-
тям персоналу.

За джерелом формування виділяють:
– ризики, джерелом яких є зовнішні по від-

ношенню до організації фактори (тенденції 
на ринку праці, зміни податкового та трудо-
вого законодавства, соціальна напруженість 
у суспільстві, дії компаній-конкурентів тощо). 
Ці чинники не керовані з боку менеджменту 
організації;

– ризики, джерелом яких є внутрішнє 
середовище організації (система управління 
персоналом, кадрова політика, стиль керів-

ництва, інтенсивність інноваційних процесів, 
рівень організації бізнес-процесів тощо). Ці 
чинники є керованими з боку менеджменту 
організації, при тому, що опосередковано 
залежать і від елементів зовнішнього ринко-
вого середовища. 

на наш погляд, найбільш значущою з точки 
зору впливу на відповідні ризики та організа-
ції ризик-менежменту компанії є класифіка-
ція кадрових ризиків у залежності від етапу 
управління персоналом, а саме:

– ризики, що пов’язані з набором, підбором 
та відбором персоналу. у випадку реалізації 
вони призводять до виникнення таких видів 
ризиків, як кваліфікаційні ризики, ризики зло-
вживань та несумлінності, ризик опору ново-
введенням, економічні ризики;

– ризики адаптації пов’язані з можливою 
дезадаптацією нового працівника, форму-
ванням позиції нелояльності до організації, 
закладанням потенційних причин конфлік-
тів та опору нововведенням. відсутність або 
низький рівень адаптації працівника до орга-
нізації є однією з основних причин виникнення 
кадрових ризиків; 

– ризик оцінки та атестації персоналу 
виникає через неправильний вибір методів 
оцінки, незадоволеність персоналу резуль-
татами оцінки, формальний характер оцінки 
та атестації;

– ризики, що пов’язані з мотивацією спів-
робітників. у випадку реалізації вони можуть 
призводити до ризиків зловживань та несум-
лінності, ризику нелояльності, опору нововве-
денням;

– ризики розвитку персоналу у складі яких 
виділяють: ризики дострокового звільнення; 
ризики неефективного навчання; ризик неу-
згодженості стратегій підприємства та дій 
щодо управління персоналом; ризики неін-
вестування в розвиток персоналу;

– ризики неефективного використання 
персоналу організації пов’язані з недостат-
нім рівнем організації праці та неналежними 
її умовами, низьким рівнем трудової дисци-
пліни, відсутністю програм зростання продук-
тивності праці тощо; 

– ризики, що пов’язані зі звільненням пра-
цівників (ризик розголошення комерційної 
таємниці, ризик погіршення іміджу компанії, 
ризик зниження конкурентоспроможності, 
втрати динаміки розвитку, унікальних знань 
через звільнення співробітників – носіїв клю-
чових компетенцій).

у наведених характеристиках акцент зро-
блено саме на можливих негативних наслід-
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ках дії ризикоутворюючих чинників. такий 
підхід дозволяє спрямувати зусилля ризик-
менеджерів насамперед на запобігання та 
зменшення потенційних втрат, що є особливо 
актуальним у посткризовий період розвитку в 
умовах обмеженості ресурсів. 

наведені класифікації надають можли-
вість розпочати процес ідентифікації кадро-
вих ризиків, враховуючи, що ризики кожної 
із зазначених вище груп є складними, тобто 
вони представляють собою композицію про-
стіших ризиків. Це має бути враховане під час 
побудови системи ризик-менежменту компа-
нії та розробки інструментів впливу на ризики. 

висновки. отже, у процесі дослідження 
було проведено аналіз підходів до визначення 
категорії «кадровий ризик», було визначено, що 
дослідження кадрових ризиків слід проводити 
з урахуванням його дуалістичного характеру. 
розглянуті певні класифікаційні ознаки кадро-
вих ризиків та проведена їх загальна характе-
ристика. Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з питаннями оцінки впливу кожного з 
видів кадрових ризиків на результати господа-
рювання; формування системи методів управ-
ління кадровими ризиками з метою мінімізації 
їх негативного та максимізації позитивного 
впливу на діяльність організації.
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Деякі питання щодо впливу мораторію  
на становлення та розвиток ринку землі в україні

Зигрій о.в.
кандидат економічних наук, доцент,

тернопільський національний економічний університет

у статті розглянуто проблемні питання та правові аспекти статусу землі як об’єкта права власності. Здій-
снено аналіз дискусійних питань, розкрито позитивні та негативні сторони дії мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення. Подано пропозиції, які стосуються вдосконалення та розвитку ринку 
земель сільськогосподарського призначення.

ключові слова: мораторій, ринок землі, купівля-продаж, землі сільськогосподарського призначення, 
оренда, договір емфітевзису, земельна ділянка.

Зыгрий о.в. некоторЫе воПросЫ относитеЛьно вЛиЯниЯ МораториЯ на востановЛение 
и раЗвитие рЫнка ЗеМЛи в украине

в статье рассмотрены проблемные вопросы и правовые аспекты статуса земли как объекта права соб-
ственности. осуществлён анализ дискуссионных вопросов, раскрыто положительные и отрицательные сто-
роны действия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Представлены предложе-
ния, касающиеся совершенствования и развития рынка земель сельскохозяйственного назначения.

ключевые слова: мораторий, рынок земли, купля-продажа, земля сельскохозяйственного назначения, 
аренда, договор эмфитевзиса, земельный участок.

Zygrii O.V. SOME QUESTIONS ABOUT IMPACT OF MORATORIUM ON FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF LAND MARKET IN UKRAINE

The article is dedicated to the study of problematic issues and legal of the status of land as an object of owner-
ship. The analysis of discussion questions, revealed positive and negative sides of the moratorium on sale of agri-
cultural land. Studied practical proposals corcerning the improvement and development of agricultural land market.

Keywords: moratorium, land market, purchase and sale, agricultural land, rent, perpetual lease agree-
ment, land.

постановка проблеми в загальному 
вигляді. останніми роками в україні гостро 
стоїть питання щодо проведення ринко-
вих реформ, де одною з головних причин 
дисбалансу економіки країни є недоско-
нале проведення односторонньої земель-
ної реформи, кінцевою метою якої має бути 
реформування цивілізованого ринку землі. 
введення вільного продажу землі завжди 
викликало запеклі суперечки між противни-
ками та прихильниками цієї теми, адже, від-
криття земельного ринку підтримує Міжна-
родний валютний фонд і навіть наполягає на 
знятті мораторію як однієї з ключових умов 
виділення наступного траншу для держави. 
З іншого боку, в україні велика кількість про-
тивників введення вільного продажу землі, 
яке вплинуло на продовження мораторію 
терміном ще на один рік. таку ситуацію 
можна пояснити тим, що питання власності 
на землю, а саме: володіння, використання 
та розпорядження земельними ресурсами в 
сільському господарстві потребують подаль-

шого обговорення та є надзвичайно актуаль-
ними для сьогодення.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. основні дослідження правового режиму 
земель сільськогосподарського призначення 
неодноразово відображали в наукових працях 
Г. Балюк, а. Гетьман, т. коваленко, П. кули-
нич, а. Мірошниченко, о. Лисанець, н. титова, 
а. третяк, о. Пендзин, М. Федоров, в. Юрчи-
шин, М. Шульга та багато інших учених.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання мораторію на 
землю надалі залишається одним із найбільш 
дискусійних. 

у ньому вплетені великі бізнес-інтереси через 
які роками дискутують політики та аграрні маг-
нати. окремі особливості цих питань залиша-
ються до кінця не розкритими, що зумовлюють 
необхідність проведення подальшого аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Проведення аналізу дискусійних 
питань щодо статусу землі як об’єкта права 
власності та розкриття позитивних та нега-Ек
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тивних боків дії мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. З прийняттям низки законодавчих 
актів наша держава з 2001 р. позбавила 
власників земельних часток (паїв), окремих 
земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення права розпоряджання ними. 
введений у дію мораторій на землю обмежив 
їхні права відповідно до п. 15 Закону укра-
їни «Про внесення змін до розділу Х «Пере-
хідні положення» Земельного кодексу україни 
щодо продовження заборони відчуження сіль-
ськогосподарських земель» від 06.10.2016 р. 
№ 1669-VIII, де вказано, що не допускається 
продавати чи в інший спосіб відчужувати та 
змінювати цільове призначення належних їм 
ділянок і земельних часток (паїв), крім зміни, 
передачі їх у спадщину й вилучення земель 
для суспільних потреб, а також крім зміни 
цільового призначення земельних ділянок 
із метою їх надання інвесторам – учасникам 
угод про розподіл продукції для здійснення 
діяльності за такими угодами [1].

таке положення суперечить правам влас-
ників земельних ділянок, що закріплені в п. 
1 ст. 90 Земельного кодексу україни, де вка-
зано, що власники земельних ділянок мають 
право продавати або іншим шляхом відчужу-
вати земельну ділянку, передавати її в оренду, 
заставу, спадщину [2, с. 3].

Питання щодо відкриття ринку земель 
сільськогосподарського призначення є давно 
наболілими та нагальними. україна і Міжна-
родний валютний фонд 

(далі – МвФ) оновлюють меморандум 
про співпрацю. для отримання подальших 
траншів від міжнародного кредитора в кінці 
березня 2017 р. повинен вступити в дію закон 
про обіг земель сільськогосподарського при-
значення, який передбачатиме терміни ска-
сування мораторію на продаж і сам механізм 
майбутнього продажу. однак вимоги МвФ і 
необхідність зовнішнього фінансування для 
країни можуть змінити ситуацію щодо віль-
ного продажу землі. розуміємо, що продо-
вження мораторію стримує створення циві-
лізованого земельного ринку, не вирішує 
наявних проблем, а навпаки призводить до 
нагромадження нових.

сьогодішній стан та тенденції використання 
земельних ресурсів характеризуються критич-
ними, а подальші деградаційними процесами 
потенціалу сільськогосподарських земель, що 
можуть мати катастрофічні наслідки. Поза ува-
гою залишається збереження та підтримання 

належного рівня родючості сільськогосподар-
ських земель, дотримання раціональних сівоз-
мін, забезпечення проведення полезахисних 
заходів та багато ін.

через брак вільного ринку сільськогоспо-
дарських земель україна з 2004 р. по 2016 р. 
недорахувалась приблизно 43 млрд доларів. 
Щорічна втрата проявляється в зіставленні 
урожайності – це 3,3 млрд доларів [3, с. 1].

основною загрозою є неефективне вико-
ристання землі, низька орендна плата (близько 
900 грн/га), висока конкурентоспроможність 
українського зерна, функціонує велика кіль-
кість сільськогосподарських підприємств різ-
них форм власності та господарювання, які 
використовують сільськогосподарські землі 
здебільшого з метою максимального власного 
збагачення, нехтуючи при цьому технологіч-
ними нормами виробництва продукції сіль-
ського господарства. вважається, що земля 
як основний фактор виробництва в україні 
є недооцінена, оскільки виробники користу-
ються нею фактично за безцінь.

Ще однією не менш болючою проблемою є 
оформлення договорів оренди землі. Згідно з 
чинним законодавством україни земельні паї 
можуть оформлятися в оренду терміном до 
50 р. або шляхом емфітевзису безстроково. 
Ці норми діють уже більше 10 р., однак активі-
зація оформлення договорів оренди на 50 р. 
та емфітевзису відбулася саме у 2016 р. За 
допомогою емфітевзису до кінця 2016 р. укла-
дено близько 14 тис. договорів оренди землі 
загальною площею 65 тис. га, що порівняно з 
2015 р. більше на 80% [4, с. 1].

на основі статистичних даних Мінюсту 
в 2017 р. аналогічна кількість площ буде 
оформлена шляхом довгострокової оренди 
на 50 р. Простежується найбільше укладення 
договорів у одеській, Полтавській та сум-
ській областях. на початку 2017 р. їх кількість 
збільшилася приблизно на 5 тис. , що сумарно 
складає 20 тис. га землі. Згідно з прогнозами 
Мінюсту в 2017 р. кількість укладених догово-
рів емфітевзису буде близько 40 тис. та ана-
логічна кількість договорів на 50 р. загальною 
прощею 300 тис. га.

такий розвиток подій на земельному ринку 
свідчить про активізацію тіньових схем, адже 
оформлення договорів на 50 р. та емфітев-
зису де-факто означає продаж земельних 
ділянок [5, с. 128]. Це пов’язано як із зростан-
ням бідності сільського населення, занепаду 
інфраструктури на селі.

через такі тіньові або напівтіньові схеми 
купівлі землі у деяких регіонах україни у най-
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ближчі 5–7 рр. до 80% українських земель 
можуть змінити власника шляхом емфітев-
зису або договорів оренди на 50 р. [4, с. 1].

водночас обмеження на ринку землі не 
завадили аПк стати феноменально успіш-
ним, генеруючи до 12% ввП країни, забезпе-
чуючи третину експортного виторгу і вивівши 
україну в рейтинг тоП-10 постачальників зер-
нових на світовий ринок.

аналізуючи таку ситуацію розуміємо, що 
продовження дії мораторію на продаж сіль-
ськогосподарських земель може призвести 
до того, що через декілька років його скасу-
вання буде зайвим, оскільки більшість земель 
відійдуть у власність аграрних підприємств. 
саме зараз необхідно замислитися, що дасть 
україні вільний продаж землі, і які ризики й 
можливості він несе. Зазвичай прихильники і 
противники ринку землі впадають у крайнощі 
й обіцяють або обов’язковий колапс і соціаль-
ний вибух на селі, або негайне процвітання й 
залучення багатомільярдних інвестицій.

Проводячи детальний аналіз впливу від-
криття ринку сільськогосподарських земель 
на економічний добробут і потенційний при-
буток/збиток різних зацікавлених сторін, а 
саме: дрібних фермерів, які проживають у 
сільській місцевості, та тих, хто фермерською 
діяльністю не займається; середніх і великих 
сільськогосподарських підприємств, відсте-
жується динаміка сільського населення та 

національна економіка (вплив на експорт, іно-
земні інвестиції, впровадження технологій).

Заслуговує на увагу проведене київ-
ським міжнародним інститутом соціології 
опитування громадян, незалежно від наяв-
ності у їх власності земельної ділянки, так 
і окремо – власників земельних паїв за сто-
хастичною вибіркою, репрезентативною для 
населення україни. Як зазначено в джерелах, 
вибірка була стратифікована за областями, 
триступенева, випадкова і репрезентувала 
всіх власників земельних паїв україни [6, с. 1]. 
серед опитаних 1/3 власників паїв та понад 
1/2 загального населення вважають, що ска-
сування мораторію принесе вигоду для еко-
номіки країни (рис. 1).

аналізуючи рис. 1, стає зрозуміло, що в 
перспективі зростання добробуту населення, 
зокрема 23% відводять на розвиток дрібного 
сільськогосподарського підприємництва, 13% 
на розвиток інфраструктури в сільській місце-
вості та збільшенням на 9% податкових надхо-
джень до державного бюджету через продаж 
землі. Працюючи в реальних умовах власники 
паїв, а це близько 37% з опитаних, взагалі 
ніяких змін не прогнозують, а разом із ними і 
пересічні громадяни (близько 26%) губляться з 
висновками щодо зняття дії мораторію.

Загальновідомо, що можливість купівлі-
продажу землі підвищить ефективність сіль-
ськогосподарських підприємств, сприятиме 

Рис. 1. аналіз впливу відкриття ринку сільськогосподарської землі  
на економічний добробут різних зацікавлених сторін [6, с. 1].
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зростанню економіки села, аграрного сек-
тору, підвищить експортний потенціал країни, 
спростить доступ до кредитів для малого і 
середнього бізнесу. Зокрема, відкриття ринку 
землі для іноземних інвесторів підвищить 
попит на землю та забезпечить більш конку-
рентоспроможні ринкові ціни на цей ресурс, 
що потенційно поліпшить економічний добро-
бут громадян, що погодилися на продаж 
земельних ділянок.

однією з нагальних проблем сьогодення 
є відновлення інфраструктури в україні, де 
необхідним є вдосконалення в технічному 
плані. відсутність дії механізмів своєчасного 
доступу до правових та брокерських послуг, 
до необхідної інформації на ринку ставить 
покупців у невигідне становище. недоскона-
лість ринку, обмежений доступ до капіталу та 
інформаційна асиметрія можуть призвести 
до високої концентрації власності сільсько-
господарських угідь у руках обмеженої кіль-
кості сільськогосподарських підприємств, що 
в майбутньому вплине на ціни сільськогоспо-
дарської продукції та агробізнесу загалом.

на сьогодні основний тип продажу землі – 
це аукціони, де покупці, продавці і брокери, 
які представляють їх інтереси, проводять 
торги і визначають ціну в режимі реального 
часу або за допомогою неформального дого-
вору купівлі-продажу. Це досить прозорий та 
ефективний механізм ціноутворення, однак у 
поєднанні з високим попитом на землю досвід 
аукціонів показав, що покупці зробили ставки 
значно вищі, ніж реальна економічна вартість 
самої землі через тиск із боку інших учасників.

із зняттям мораторію на землю існують 
побоювання, що іноземці та агрохолдинги 
скуплятимуть землю. досвід зарубіжних країн 
показує, що володіння землею пов’язане з 
багатьма юридичними, економічними та полі-
тичними ризиками, які своєю чергою залежать 
від загального інвестиційного клімату в країні. 
Заслуговує на увагу досвід Польщі, де забо-
ронено продаж землі іноземним громадянам і 
встановлено максимальний розмір земельних 
володінь не більш ніж 300 га на одну особу. 
купівля землі дозволена громадянам, які про-
живають у місцевості п’ять років, при цьому 
зобов’язання щодо обробітку купленої землі 
складає 10 р. у балканських країнах також діє 
заборона на продаж земель іноземцям. слід 
розуміти, що таке питання є досить делікатне 
та потребує ґрунтовного вивчення, оскільки 
ринок землі необхідно ще й забезпечити від 
спекулянтів, підсиливши це прийняттям низки 
законопроектів.

слід зазначити, що частина найчастіше 
згадуваних загроз або вже врегульована 
українським законодавством, або може бути 
мінімізована через ухвалення відповідних 
законів. За чинним законодавством іноземці, 
незалежно від мораторію, не мають права 
набувати у власність землю сільськогоспо-
дарського призначення (ч. 5 ст. 22 Земель-
ного кодексу україни). інші ризики прояв-
ляються в небезпеці концентрації землі у 
власності невеликої кількості осіб та витіс-
нення малого сільськогосподарського підпри-
ємництва, також можуть і мають бути мінімі-
зовані відповідними запобіжними заходами 
під час розробки та ухвалення закону про обіг 
земель сільгосппризначення. Проте навіть за 
відсутності таких заходів, небезпеки запро-
вадження ринку землі не можуть мати нега-
тивних масштабів, адже тільки 12% власників 
паїв має намір продати свою землю протягом 
перших двох років (із них 8% усю землю, а 
4% – її частину) [6, с. 1].

не слід забувати, що важливим є визна-
чення вартості землі, на яку впливає сукуп-
ність факторів: макроекономічні чинники, 
рівень життя населення, інвестиційний клімат, 
соціальні норми і демографічні особливості 
населення, заходи державного регулювання, 
природні особливості, фізичні характеристики 
земельних ділянок. Головним аспектом є те, 
що фактична вартість землі відрізняється 
від розміру земельної ділянки. розрізнені 
земельні ділянки користуються набагато мен-
шим попитом, тому окремі паї можуть вияви-
тися нікому не потрібними, крім орендаря. 
у цьому разі немає потреби пропонувати ціну 
за землю вищу за кадастрову вартість. Зро-
зуміло, що на орендованій землі виробник не 
мотивований вкладати довгострокові інвес-
тиції. однак без створення надійних інститу-
ційних і регуляторних засад функціонування 
ринку й реального захисту прав власників 
вільний ринок працювати не може й не буде. 
Якщо ж говорити про оцінку власниками паїв 
імовірності різних негативних наслідків скасу-
вання мораторію безпосередньо для них та 
їхніх сімей певною мірою залежить від фінан-
сового становища домогосподарства.

у зв’язку із цим важливо розуміти, що 
законодавчим регулюванням відкриття ринку 
землі не можна вберегти всі без винятку 
домогосподарства від системних ризиків, які 
стосуються всіх сфер або є об’єктивною скла-
довою ринкової економіки.

Якщо для прикладу взяти східноєвропей-
ські країни, то з часу відкриття ринку, ціни 
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на землю зросли в 4–5 разів. Це пов’язано з 
тим, що за останні 15 р. дії ринку землі ввП 
в цих країн зросло багаторазово, так само як 
і рівень життя й ціни на нерухомість. але це 
далеко не означає, що наша держава має йти 
цим шляхом. Завжди слід розуміти, що для 
української економіки важливим є подальший 
розвиток, а не стагнація через яку багатора-
зове зростання цін неможливе.

висновки. отже, варто ще раз підкрес-
лити, що на сьогодні одним із важливих 
завдань сучасної земельної реформи в укра-
їні є вміщення такого ресурсу, як земля до 
економічного обороту й напрацювання прозо-
рих інструментів його регулювання. Без існу-

вання земельного ринку не можна вважати 
логічно завершеним перетворення земельних 
відносин на зразок європейських. розглядати 
ринок землі у відриві від економіки країни і 
її інвестиційного клімату неможливо, тому 
потрібне негайне встановлення особливого 
правового режиму у використанні земельних 
ділянок, при якому забезпечується посилена 
охорона земель, обмеження можливостей 
виведення їх із сільськогосподарського обігу, 
підвищення родючості ґрунтів. відкриття 
земельного ринку справді може дати певний 
поштовх для українського агросектору, адже 
його відкриття – це тільки початок довгого й 
непростого шляху.
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стаття присвячена актуальним питанням визначення чинників інвестиційної привабливості підприємств 
кондитерської галузі. досліджено сучасні методики оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств кон-
дитерської галузі. визначено основні чинники впливу на інвестиційну привабливість підприємств кондитер-
ської галузі. 
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fectionery industry. Modern methods of assessing the level of investment attractiveness of enterprises of the con-
fectionery industry were analyzed. Main factors influence on the investment attractiveness of confectionery industry 
enterprises were defined.
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постановка проблеми. в умовах ринкової 
економіки будь-яке комерційне підприємство 
зацікавлене в підвищенні рівня інвестиційної 
привабливості, адже кожен суб’єкт господа-
рювання прагне розвивати виробництво, під-
вищувати конкурентоспроможність і залучати 
ресурси на інвестиційному ринку на кращих 
умовах. на сучасному етапі розвитку еконо-
міки україни залучення достатніх інвестицій 
є однією з ключових умов соціально-еконо-
мічного зростання вітчизняної кондитерської 
галузі. ринкові умови господарювання акту-
алізують проблему інвестування, оскільки 
підприємство, яке використовує залучені 
інвестиційні ресурси, має порівняно вищий 
фінансовий потенціал свого розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
дослідженням інвестиційної привабливості під-
приємств займається широке коло науковців, 
серед яких слід виділити таких: Л. алексєєнка 

[1], д. аранчія, с. Гончаренка [2], М. Басова [3], 
а. Гончарука [4], а. Яцика, о. короткова [5], 
н. кушніра, Ю. Мужука [6] та інших. у їх науко-
вих працях досліджено сутність інвестиційної 
привабливості підприємства, виявлено осно-
вні чинники, що впливають на неї, розглянуто 
сучасні методики оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства, проаналізовано 
проблеми управління інвестиційною діяль-
ністю підприємств. однак, незважаючи на 
численні наукові публікації щодо дослідження 
інвестиційної привабливості вітчизняних під-
приємств, нинішній процес реформування 
національної економіки супроводжується поя-
вою нових чинників, які все ще залишаються 
недостатньо вивченими, а тому потребують 
подальших досліджень із тим, щоб знайти 
ефективні шляхи залучення інвестиційних 
ресурсів у провідні галузі економіки україни, 
однією з яких є кондитерська, що сприятиме Ек
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підвищенню її інвестиційної привабливості, а 
значить і ефективності розвитку загалом.

метою статті є дослідження основних 
чинників, що впливають на інвестиційну при-
вабливість підприємств кондитерської галузі, 
що дозволить ефективно управляти рівнем їх 
інвестиційної привабливості.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. успішний розвиток підприємства, 
вдосконалення виробництва та підвищення 
показників його діяльності безпосередньо 
пов’язані з інвестиційною діяльністю. Залу-
чення ж інвестицій залежить від інвестиційної 
привабливості об’єкта інвестування. 

оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємства, як потенційного об’єкта інвес-
тування, здійснюється інвестором у процесі 
визначення доцільності капітальних вкла-
день, вибору в придбанні альтернативних 
об’єктів чи купівлі акцій окремих підприємств.

Більшість дослідників визначають інвести-
ційну привабливість підприємства як сукуп-
ність характеристик його фінансово-господар-
ської та управлінської діяльності, перспектив 
розвитку та можливості залучення інвестицій-
них ресурсів [9]. 

оцінка рівня інвестиційної привабливості 
підприємства є інтегральною характеристи-
кою його внутрішнього середовища і її можна 
визначити як процес, під час якого потен-
ційний інвестор може прийняти остаточне 
рішення про доцільність укладання коштів у 
підприємство, враховуючи надійність цього 
об’єкта інвестування та можливість отри-
мання максимального прибутку. 

варто відзначити, що на сьогодні існує 
велике різноманіття методик визначення 
інвестиційної привабливості підприємства. 
всі розроблені у вітчизняній та світовій прак-
тиці методики оцінки інвестиційної прива-
бливості щодо джерела вихідної інформації 
можна умовно поділити на три великі групи:

– методики, що ґрунтуються на різнома-
нітних оцінках експертів;

– методики, що ґрунтуються на статистич-
ній інформації;

– комбіновані методики, що ґрунтуються 
на експертно-статистичних розрахунках 
[8, с. 325].

Під час вибору об’єкта інвестування інвес-
тори найбільш значущими вважають показ-
ники рентабельності, динаміки прибутку до 
сплати відсотків і податків, показники плато-
спроможності, коефіцієнт фінансової неза-
лежності, показник покриття прибутком суми 
сплачуваних відсотків, коефіцієнт відношення 
чистого грошового потоку до довгострокових 
зобов’язань, перспективи ринкових пози-
цій підприємства, інформаційну прозорість, 
інвестиційну вартість підприємства [7]. окре-
мим аспектом можна виділити рівень фінан-
сового стану підприємства.

Замовником проведення оцінки інвести-
ційної привабливості може бути як безпо-
середньо саме підприємство, так і потенцій-
ний інвестор. Мета кожного з них, як видно 
з рис. 1.1, різна. При цьому ефективним є 
інвестування, при якому наявний подвійний 
ефект: позитивні результати як для інвестора, 
так і для підприємства. 

Рис. 1.1. Цілі оцінки інвестиційної привабливості  
залежно від замовника її дослідження [2]
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від того наскільки підприємство цікаве 
потенційним інвесторам залежить стабіль-
ність його функціонування, можливості роз-
ширення господарської діяльності, зміцнення 
наявних ринкових позицій чи завоювання 
нових ринків збуту продукції.

інвестиційна привабливість будь-якого під-
приємства з погляду інвестора визначається 
насамперед сукупністю таких економічних 
чинників, як обсяг коштів, що вкладаються в 
підприємство, ставки відсотка освоєння інвес-
тицій та ймовірності отримання інвестором 
прибутку. З позиції ж підприємства, ефектив-
ність як залучених ним інвестицій, так і ефек-
тивність використання власних фінансових 
ресурсів, оцінюється часткою прибутку, одер-
жаного в результаті здійснення інвестиційної 
діяльності. також інвестиційна привабливість 
підприємства залежить від ефективності 
його виробничої діяльності, яка визначається 
нормою рентабельності. Підвищення рента-
бельності основної діяльності підприємства 
позитивно впливає на темпи зростання капі-
тальних вкладень та свідчить про можливості 
розширення господарської діяльності підпри-
ємства, а значить і його інвестиційної при-
вабливості. Звичайно, важливим чинником 
інвестиційної привабливості підприємства є 
інноваційний, який визначається використан-
ням досягнень науково-технічного прогресу 
у виробничому процесі та характеризує три-
валість терміну з часу розробки до впрова-
дження у виробництво науково-технічних роз-
робок [4].

інвесторів також завжди цікавить ефектив-
ність використання інвестиційних ресурсів під-
приємством за минулі періоди його діяльності. 
її визначають шляхом розрахунку індексів, 
співвідношень та коефіцієнтів, зокрема таких, 
як коефіцієнт самозабезпеченості інвести-
ційними ресурсами, який характеризує мож-
ливість підвищити конкурентоспроможність 
і ділову активність підприємства за рахунок 
власних коштів, та коефіцієнт прибутковості 
(рентабельності) залучених коштів. Прибутко-
вість залучених (особливо позикових) коштів 
повинна значно перевищувати прибутковість 
власних інвестиційних ресурсів. вивчення та 
аналіз звітності суб’єктів господарювання та 
досвіду фахівців дає змогу стверджувати, що 
це досить важлива умова інвестиційної при-
вабливості підприємства.

Перспективи діяльності підприємств та їх 
виробнича стратегія обмежені як внутрішнім, 
так і зовнішнім середовищем, законодавчим 
простором, станом розвитку ринкової інф-

раструктури тощо. тому власне оточення 
підприємства, яке визначається його розта-
шуванням у тому чи іншому адміністративно-
територіальному регіоні країни, є ще одним 
важливим чинником, що впливає на його 
інвестиційну привабливість.

досвід роботи з вітчизняними та інозем-
ними інвесторами свідчить, що стратегічного 
інвестора завжди буде цікавити привабливе 
підприємство в інвестиційно-привабливій 
галузі та привабливому регіоні. За інших рів-
них умов інвестор не буде вкладати кошти в 
підприємство, яке належить до галузі кризо-
вого стану, або розташоване в непривабли-
вому регіоні [4].

Щоб оцінити рівень інвестиційної прива-
бливості підприємства кондитерської галузі 
необхідно проаналізувати особливості галузі, 
умов його функціонування та здійснення 
виробничої діяльності, що містить у собі:

– загальну характеристику підприємства 
(характер технології, наявність сучасного 
обладнання, складського господарства, влас-
ного транспорту, географічне розміщення, 
наближеність до транспортних комунікацій);

– характеристику технічної бази підпри-
ємства – стан технології, вартість основних 
засобів, коефіцієнт морального та фізичного 
зношення основних засобів;

– номенклатуру продукції, що випуска-
ється;

– виробничу потужність;
– місце підприємства в галузі, на ринку, 

рівень його монопольності;
– характер системи управління;
– статутний фонд, власників підприєм-

ства, ціну акцій;
– структуру витрат на виробництво; 
– обсяг прибутку за напрямами його вико-

ристання;
– оцінку фінансового стану підприємства [5].
на інвестиційну привабливість підпри-

ємств кондитерської галузі, окрім загально-
економічних чинників, вагомий вплив чинять 
чинники, які зумовлені специфікою господар-
ської діяльності кондитерських підприємств.

схематично вплив економічних чинників 
на інвестиційну привабливість підприємств 
кондитерської галузі наведено на рис. 1.2. 

З рис. 1.2 видно, що інвестиційна прива-
бливість підприємства кондитерської галузі 
залежить насамперед від таких чинників:

– наявності в підприємства перспектив 
подальшого розвитку; 

– ефективності здійснюваної підприєм-
ством маркетингової діяльності; 
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– ефективності використання підприєм-
ством власних та залучених інвестиційних 
ресурсів;

– результативності здійснюваної підпри-
ємством фінансово-господарської діяльності.

Рис. 1.2. схема впливу умов  
на привабливість підприємства

Загалом масив показників за допомогою яких 
визначають ефективність використання інвес-
тиційних ресурсів є досить репрезентативним і 
суттєво впливає на інвестиційну привабливість 
підприємств кондитерської галузі [1].

інвестори завжди прагнуть отримати інфор-
мацію не лише про ті чинники, які покращують 
інвестиційну привабливість об’єкта інвесту-
вання, але й про ті, які негативно впливають 
на інвестиційну привабливість підприємства. 

кожне підприємство може потерпати від 
низки негативних чинників, що призводять до 
втрати прибутку інвестором. до таких чинни-
ків належать:

– некваліфікований менеджмент підпри-
ємства;

– неефективна структура активів;
– неправильна оцінка фінансово-еконо-

мічного стану партнерів;
– нестабільне фінансове становище під-

приємства;
– низька кваліфікація керівництва підпри-

ємства тощо.
Прийняття інвестиційних рішень завжди 

пов’язане з ризиком, який переслідує інвес-

тора та підприємця на кожному кроці. Зрозу-
міло, що чим меншим буде ризик, тим спри-
ятливішим буде інвестиційна привабливість 
підприємства, і навпаки. Щоб зменшити 
рівень економічного ризику, інвестор прагне 
отримати якомога повнішу інформацію про 
об’єкт інвестування, галузь, регіон а також 
умови господарювання, які суттєво вплива-
ють на показник привабливості підприємства. 

крім ризиків, які виникають під час інвес-
тування, велике значення відіграють ризики, 
які притаманні окремому виду діяльності та 
кожній галузі. нинішній стан справ у конди-
терській галузі україни свідчить про високий 
рівень впливу на її інвестиційну привабливість 
та розвиток ризиків внутрішнього та зовніш-
нього характеру відносно всіх потенційних 
об’єктів інвестування. 

висновки. отже, інвестиційну привабли-
вість можна розглядати на різних рівнях: країни, 
галузі, регіону, підприємства. виходячи з цього, 
підприємство – це об’єкт, у який вкладаються 
кошти інвестором і чия привабливість повинна 
визначатися обов’язково і на всіх рівнях.

Залучення інвестицій є необхідним проце-
сом для відродження та досягнення підприєм-
ством вищого рівня конкурентоспроможності. 
інвестиційно привабливе підприємство спо-
нукає інвесторів приймати рішення щодо дов-
гострокових вкладень у капітал для подаль-
шого розвитку підприємства та отримання 
відповідного очікуваного прибутку. інвестори, 
які вкладають свої гроші та інше майно в 
українські підприємства, повинні бути впев-
нені у правильному виборі ділового партнера 
та збереженні й ефективному використанні 
вкладених інвестиційних ресурсів. 

Підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств кондитерської галузі сприя-
тиме структурній перебудові виробництва, 
створенню необхідної сировинної бази для 
ефективного функціонування кондитерських 
підприємств, підвищенню конкурентоспро-
можності кондитерських підприємств та якості 
їх продукції, вирішенню соціальних проблем.
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аналіз брендів маркетингових дослідних агентств

кармазінова в.Д.
аспірант кафедри маркетингу та реклами

київського національного торговельно-економічного університету

стаття присвячена аналізу брендів компаній, що працюють на ринку маркетингових досліджень. актуаль-
ність такої тематики пов’язана з відсутністю теоретичної бази, що сприятиме практичній діяльності. дослідже-
но та систематизовано основні показники, які охарактеризовують бренди маркетингових дослідних агентств. 
Зазначено важливість зв’язку та вплив кожної з характеристик на вибір споживача.

ключові слова: бренд, маркетингові дослідні агентства, ринок, маркетингові дослідження, бренд орієн-
тованість. 

кармазинова в.д. анаЛиЗ Брендов МаркетинГовЫХ иссЛедоватеЛьскиХ коМПаний
статья посвящена анализу брендов компаний, работающих на рынке маркетинговых исследований. ак-

туальность данной тематики связана с отсутствием теоретической базы, способствующей практической де-
ятельности. исследованы и систематизированы основные показатели, характеризирующие бренды марке-
тинговых исследовательских агентств. указано важность связи и влияние каждой из характеристик на выбор 
потребителя.

ключевые слова: бренд, маркетинговые исследовательские агентства, рынок, маркетинговые исследо-
вания, бренд ориентированность.

Karmazinova V.D. ANALYSIS OF MARKETING BRANDS RESEARCH COMPANIES
Article is devoted to the analysis of brands of the companies working at the marketing researches market. Rele-

vance of this subject is connected with lack of the theoretical base promoting practical activities. The main indicators 
which are characterizing brands of the marketing research agencies are researched and systematized. It is specified 
importance, communication and influence of each of characteristics on the choice of the consumer.

Keywords: brand, marketing research agencies, market, marketing researches, focus of brand.

постановка проблеми в загальному 
вигляді. Проблематикою такої теми є брак 
теоретичних основ, що слугуватиме фунда-
ментом для практичної діяльності компаній 
у напрямі формування та розвитку брендів. 
складність пов’язана зі специфікою ринку, 
високою технологічністю послуг та цільовою 
аудиторією. аналіз проведених досліджень 
та отриманих даних дозволяють виокремити 
проблеми, що впливають на процес брен-
дингу маркетингових дослідних агентств. 
виділити істині причини складності побудови 
системи створення брендів.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. у науковій літературі визначено загальне 
поняття «бренд», «бренд-менеджменту», 
їхні основні цілі та завдання, напрями реалі-
зації та процес здійснення брендингу. Голо-
вні аспекти ринку маркетингових досліджень 
розглядають у працях і. Лилик, в. Пилипенко, 
н. Малхотра, в.в. арестенко, в. Полторак. 
українська асоціація маркетингу постійно 
досліджує ринок маркетингових досліджень, 
надаючи обґрунтовані рейтинги та показники, 
не характеризуючи ресурси компанії та розви-
ток їх брендів.

Формулювання цілей статті. Метою 
нашої статті є аналіз брендів маркетингових 
дослідних агентств у період нестабільності 
середовища. актуальність тематики поля-
гає у визначені основних характеристик, що 
впливають на вибір споживача та створюючи 
зв’язок між компанією та клієнтами. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. ринок маркетингових досліджень 
україни є однією з галузей економіки укра-
їни, що вважається однією з пріоритетних 
ланок для ведення бізнесу. Зростання числа 
учасників економічної діяльності на ринку в 
україні спричинило появу актуальних про-
блем, пов’язаних із забезпеченістю вищого 
керівництва компаній якісної і своєчасної 
маркетингової інформацією про внутрішні 
та зовнішні ринки. інформація, що отриму-
ється під час проведення маркетингових 
досліджень, дає можливість прийняття адек-
ватних і ефективних управлінських рішень в 
умовах конкуренції.

основним джерелом інформації для ана-
лізу ринку українських маркетингових дослід-
ницьких компаній є українська асоціація мар-
кетингу (уаМ). на ринку україни на цей час Ек
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функціонує більш, ніж 100 маркетингових 
дослідних агентств та обсяг ринку постійно 
змінюється (рис. 1), але уаМ виокремлює 
найбільші маркетингові дослідні агентства 
україни та налічує менше 30 компаній.
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Рис. 1. Динаміка обсягу ринку маркетингових 
досліджень україни з 2003–2016 рр. [1]

Загалом ринок україни розподілений 
між 10 провідними компаніями, що склада-
ють більшу частку ринку загалом. у першу 
десятку маркетингових агенцій, які функці-
онують на ринку україни, у 2016 р. ввійшли 
ГФк – Юкрейн, ACNielsen україна, тов «Про-
ксіма рісерч», TNS Ukraine, UMG, ПП «ЦМФі 
«Медикал дата Менеджмент», іпсос україна, 
Millward Brown арМі – Маркетинг україна, 
InMind, Advanter Group. 

одним із основних показником, що визна-
чає тенденції розвитку ринку маркетинго-
вих досліджень, є кількісна та якісна струк-
тура замовлень. слід зауважити, що раніше 
питома вага замовлень припадала на долю 
іноземних компаній. така тенденція зберіга-
ється і тепер, проте вітчизняні компанії акти-
візуються у цій сфері й майже порівну фор-
мують ринок маркетингових досліджень. За 
даними опитувань уаМ маркетингові агенції 
отримали 4149 замовлень на дослідження. 
дані щодо кількості замовлень свідчать про 
те, що українські компанії тут значно пере-
важають чисельно, проте у грошовому вимірі 
обсяги замовлень значно менші. окрім ана-
лізу чисельності замовлень, необхідно про-
аналізувати дані, що стосуються, хто саме є 
замовником дослідних послуг (рис. 2).

умовно сферу маркетингових досліджень 
поділяють на в2в та в2с. в2с стабільно зали-
шається основним замовником маркетинго-
вих досліджень. на цьому ринку традиційно 
велику роль відіграють компанії FMCG, фар-
мацевтична промисловість та ін. [2, с. 213].

Більшість маркетингових дослідних 
агентств не мають наміру розвивати власні 
бренди. серед основних причин через які 

маркетингові дослідні агентства не бажають 
створювати та розвивати власний бренд є: 
недостатньо ресурсів, нерозуміння майбутніх 
перспектив, відсутність необхідного підроз-
ділу (фахівця), щоб займатися формуванням 
та розвитком бренду та агентство переко-
нане, ще це не вплине на покращення фінан-
сового стану підприємства (рис. 3). основна 
причина відмови створення бренду україн-
ськими агентствами, на нашу думку, є наяв-
ність на ринку іноземних філій, що мають між-
народний бренд. 
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Рис. 2. оцінка структури ринку маркетингових 
досліджень україни за категоріями замовників 

у 2007–2016 рр. [1]
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не має наміру створювати власний бренд

[складено за результатами дослідження]

При цьому основними причинами, що спо-
нукають маркетингові дослідні агентства фор-
мувати та розвивати власні бренди (рис. 4) є: 
підвищення конкурентоспроможності (85%), 
захист від конкурентів (92%), формування 
позитивного іміджу агентства (45%), фор-
мування прихильності та лояльності клієнта 
(23%), проникнення та закріплення агентства 
на ринку (53%), позиціонує компанію на ринку 
(13%), формує позитивний імідж компанії та 
підвищує рівень обізнаності про агентство.

Проте наявність в агентства бренду не 
означає наявність посади бренд-менеджера. 
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в основному брендами займаються маркето-
логи і лише декілька міжнародних дослідних 
агентств мають власний відділ маркетингу. 
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Рис. 4. основні причини за якими 
маркетингове дослідне агентство створює та 

розвиває власний бренд
[складено за результатами дослідження]

наразі головним ознаками серед запропоно-
ваних (якість надання послуг, рівень обслугову-
вання, репутація, рівень професіоналізму пра-
цівників, позиціонування агентства, позитивний 
імідж, соціальна-відповідальність агентства) є 
якісь наданих дослідницьких послуг та рівень 
професіоналізму працівників агентства (рис. 5).

у той час такі фактори, як позитивний 
імідж підприємства та позиціонування його 
на ринку не мають значущості в агентств. 
оскільки ці фактори на думку власників не 
впливають на фінансове становище та роз-
виток агентства. такий фактор як соціальна-
відповідальність агентства набуває все біль-
шого значення, що показує зацікавленість 
агентств у громадській діяльності. врахо-
вуючи етапи розвитку галузі маркетингових 
досліджень власники бізнесу спрямовують 
усі зусилля на отримання максимальних при-
бутків за умов мінімізації витрат. 
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маркетингового дослідного агентства
 [складено за результатами дослідження]

Під час створення бренду маркетингового 
дослідного агентства враховуються не тільки 
основі фактори впливу, але й завдання. нами 
було запропоновано ряд завдань (розробка кон-
цепції, місії, позиціонування бренду, розробка 
та впровадження бренд-стратегії, юридичний 
захист, комунікаційна система бренду, стиму-
лювання лояльності, адаптування стратегії під-
приємства та ін.), кожен із яких, на думку пред-
ставників компаній, має власне значення. на 
думку експертів, під час моделювання ідеальної 
системи формування та розвитку бренда кожне 
з завдань має майже однакову значущість. При 
цьому в сучасних реаліях бізнесу основним 
завданням є забезпечення юридичного захисту 
бренду. компанії, що працюють на ринку про-
фесійних, технологічних послуг не перейма-
ються створенням бренду, досліджуючи та ана-
лізуючи ринки різних сфер діяльності, бренди, 
товари та споживачів, лише десяток компанії 
переймаються концепцією, місією та позиціону-
ванням власного бренду.

Під час опитування споживчої думки серед 
опитуваних більше 90% неодноразово корис-
тувались послугами маркетингових дослідних 
агентств, і лише 9% зазначили, що не зверта-
лись із причини недостатності ресурсів ком-
панії для проведення досліджень. тобто є 
позитивна тенденція збільшення замовлень 
маркетингових дослідних послуг, що знову 
доводить значущість розвитку українських 
брендів у цій галузі. 

Під час опитування потенційних та наявних 
клієнтів дослідних послуг основними характе-
ристиками при виборі, окрім ціни та набору 
інструментарію, є репутація та позитивний 
імідж компанії (рис. 6). оскільки не менш важ-
ливою цілю ля компанії на думку споживачів є 
підвищення рівня довіри та лояльності до клі-
єнтів, що сприяє психологічному зміцненню 
відносин, збільшення зацікавленості в корис-
туванні послугами та частоти контактів.

99,5

73
68

52

45,2

23

Характеристики

Вартість послуг

Широкий комплекс 
послуг
Репутація компанії

Відгуки та 
рекомендації 
Якість обслуговування

Рис. 6. основні характеристики,  
що впливають на вибір клієнта

 [складено за результатами дослідження] 



263

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

враховуючи, що під час дослідження спо-
живчої думки, основними респондентами 
були працівники маркетингових відділів (мар-
кетологи) компанії, що різні за географічними 
межами та напрямами діяльності, організа-
ційно-правовими структурами.

діяльність, що безпосередньо пов’язана 
з процесом формування та розвитку бренду 
в більшості випадків направлена на залу-
чення нових клієнтів, що створює ефективний 
зовнішній бренд агентства. на нашу думку, 
не менш важливим є аналіз внутрішнього 
бренду, але не з позиції співробітників компа-
нії, а з позиції, як замовники дослідних послуг 
оцінюють рівень забезпеченості компанії 
ресурсами. 

визначивши п’ять основних видів ресур-
сів, що можливо охарактеризувати та визна-
чити клієнтові при взаємодії з компанією. 
оскільки темою дослідження є формування 
бренду маркетингового дослідного агентсва, 
основним є іміджевий ресурс, сутність якого 

полягає у визначені можливості використання 
бренду для просування власної компанії. 
іншими видами є ресурси є ті, що складають 
матеріально-технічну базу компанії: фінан-
сові, людські, технологічні та організаційні 
(таблиця 2). респонденти відповідаючи наряд 
питань за шкальною оцінкою визначали 
рівень забезпеченості агентства ресурсами. 

висновки. отже, дослідження бренду мар-
кетингового дослідного агентства показало 
низку проблем,що потребують нагального 
вирішення та запровадження нових напрямів 
у теоретичних основах формування брендів 
послуг загалом та на окремих ринках. вра-
ховуючи нестабільність у країні, мінливість 
та невизначеність середовища, інформація 
отримана під час проведення дослідження 
дозволить прийняти найбільш правильні 
рішення. дослідні агентства зосереджені на 
закріплені ринкових позицій, прибутках, не 
усвідомлюючи вплив бренду на збільшення 
доходів та частки ринку. 

таблиця 2
Ресурси маркетингових дослідних агентств

Ресурси оцінка ресурсів із позиції 
споживача оцінка ресурсів із позиції компанії

іміджевий 
ресурс репутація, імідж оцінка можливості просування компа-

нії за допомогою бренда
Фінансовий 
ресурс

ведення безперервної та успішної 
дослідної діяльності рівень фінансової стійкості

Людський 
ресурс кваліфікація, досвід оцінка етичності та професіоналізму 

співробітників агентства
технологіч-
ний ресурс

технології, методи та інструменти 
проведення досліджень оцінка рівня технологій

організацій-
ний ресурс

організація виконання досліджень, 
документообігу, звітності та ін.

оцінка організації роботи, ясність та 
чіткість виконання посадових інструкції

 [узагальнено на основі 3, с. 4–7]
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особливості формування конкурентних переваг  
на ринках різних типів

кононенко Г.і.
старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

київського національного університету технологій та дизайну

у статті виокремлено основні типи ринкових структур та види конкуренції на різнорідних ринках. Проана-
лізовано формування конкурентних переваг на ринку досконалої конкуренції. акцентовано увагу на монопо-
лістичній конкуренції, ключовою рисою якої є диференціація продукту і методів його просування. розглянуто 
основні джерела утримання конкурентних переваг на монопольно конкурентних ринках. Запропоновано на-
прями формування конкурентних переваг на монопольних ринках. 

ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, ринок, монополія, диференціація, олігополія.

кононенко а.и. осоБенности ФорМированиЯ конкурентнЫХ ПреиМуЩеств на рЫнкаХ 
раЗЛичнЫХ тиПов

в статье выделены основные типы рыночных структур и виды конкуренции на разнородных рынках. Про-
анализированы условия формирования конкурентных преимуществ на рынке совершенной конкуренции. 
акцентировано внимание на монополистической конкуренции, ключевой особенностью которой является 
дифференциация продукта и методов его продвижения. рассмотрены основные источники конкурентных 
преимуществ на монопольно конкурентных рынках. Предложены направления формирования конкурентных 
преимуществ на монопольных рынках.

ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, рынок, монополия, дифференциация, оли-
гополия.

Kononenko G.і. FEATURES OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE MARKETS 
OF DIFFERENT TYPES

The article highlights the main types of market structures and types of competition in diverse markets. The 
analysis of formation of competitive advantages in the market of perfect competition. The attention to monopolis-
tic competition, which is a key feature of product differentiation and methods of promotion. The basic source of 
competitive advantage in keeping the monopoly competitive markets. Directions creating competitive advantages 
in monopoly markets.

Keywords: competition, competitive advantage, market monopoly differentiation, oligopoly.

постановка проблеми. теоретичні основи 
конкуренції почали закладатися ще за докапіта-
лістичних часів. натомість перші наукові поло-
ження щодо конкуренції і її джерел з’явилися 
лише в середині XVIII сторіччя завдяки пра-
цям представників класичної економічної тео-
рії. конку-ренція розглядалася ними як одна з 
головних сил, яка сприяє встановленню ринко-
вих цін на «природному» рівні.

аналіз останніх досліджень. визначна 
роль у розвитку цих теорій належить а. сміту, 
д. рікардо. надалі вагомий внесок у розви-
ток теорії конкуренції зробили такі науковці: 
а. Маршалл, дж. кейнс, й. Шумпетер, М. Пор-
тер та інші. у працях зазначених авторів про-
ведено аналіз теоретичних досліджень різно-
рідних ринків та проблем конкуренції на цих 
ринках, формування конкурентних переваг на 
монопольних ринках. Проте на сьогодні зали-
шаються невирішеними проблеми управління 

конкурентними перевагами на сучасних рин-
ках досконалої та монопольної конкуренції.

Формулювання цілей статті. Метою нашої 
статті є систематизація наукових підходів до 
визначення сутності ринку досконалої конку-
ренції та монопольно конкурентного ринку, а 
також механізмів формування і втримання кон-
курентних переваг підприємств на цих ринках.

Результати дослідження. у сучасній еко-
номічній теорії існують три основних концеп-
ції щодо визначення джерел формування 
конкурентних переваг підприємства, які пред-
ставлені в порядку їх формування: ринкова, 
ресурсна, інституціональна.

ринкова концепція конкурентних переваг 
визнає як основу конкурентних переваг рин-
кове положення і стратегічне галузеве поло-
ження суб’єктів господарювання, тому і вибір 
стратегії залежить переважно від особливос-
тей типу ринку, а також наявних ресурсів. Ек
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За типом конкуренції в сучасній економіч-
ній теорії виділяють такі ринки: ринок чистої 
(досконалої) конкуренції, який передбачає 
рівність прав і можливостей продавців і покуп-
ців; ринок недосконалої конкуренції (ринок 
олігополістичної, монополістичної конкуренції 
і чистої монополії). кожний із названих типів 
ринків має суттєві особливості, тому всім 
суб’єктам ринку необхідно обрати для себе 
той тип конкуренції, який дозволить на кон-
кретному ринку досягти найвищого рівня кон-
курентних переваг.

 Залежно від ринкової структури підпри-
ємства повинні в обов’язковому порядку оби-
рати стратегії досягнення конкурентних пере-
ваг, методи і засоби їх реалізації в ринковому 
сегменті, де вони фактично знаходяться або 
мають наміри знаходитися. таким чином, існу-
вання різних типів ринкових структур і видів 
конкуренції на різнорідних ринках, істотно 
впливає на реалізацію конкурентної переваги 
кожного суб’єкта господарювання. 

Згідно зі звітними даними антимонополь-
ного комітету україни характеристика осно-
вних типів ринків в економіці україни за 
даними 2014 р. виглядала так [1, с. 6]:

– ринки з конкурентною структурою – 47,4%;
– олігополістичні ринки – 15,4%;
– ринки з ознаками домінування – 25,4%;
– монополістичні ринки – 11,8%. 
досконала конкуренція (англ. “perfect 

competition”) характерна для ринку, на якому 
діє велика кількість продавців і покупців одна-
кового товару (послуги). 

Поняття «досконала конкуренція» вперше 
було сформульовано родоначальником еко-
номічної теорії а. смітом у праці «дослі-
дження про природу і причини багатства 
народів» у його знаменитому принципі «неви-
димої руки ринку» [2, с. 230–238]. у зазначе-
ній праці а. смітом проголошено, що модель 
досконалої (чистої) конкуренції повністю не 
допускає будь-якого свідомого контролю над 
ринковими процесами. до числа авторів, які 
вперше використовували поняття «доскона-
лий ринок», також необхідно віднести у. дже-
вонса [3, с. 67–77]. 

основні ідеї а.сміта було розвинуто 
д. рикардо [4. с. 397–473], який увів у науко-
вий обіг поняття «порівняльні конкурентні 
переваги». визнаний класик теорії «порів-
няльних конкурентних переваг» д. рикардо 
запропонував концепцію, згідно з якою кожен 
економічний суб’єкт для більш ефективної 
економічної роботи повинен спеціалізуватися 
на виробництві тієї продукції, щодо виготов-

лення якої в нього існує позитивний досвід і 
більш низькими є витрати.

надалі представник неокласичної школи 
а. Маршал у своїй праці «Принципи економіч-
ної науки» розкритикував «умовності» моделі 
чистої конкуренції. на його думку, на ринках, 
де розгортається вільна конкуренція, сили 
попиту і пропозиції діють вільно. не існує міц-
ного об’єднання торговців із обох боків. кожен 
виступає самостійно, тобто покупці зазвичай 
безперешкодно конкурують із покупцями, а 
продавці так само безперешкодно конкуру-
ють із продавцями. При цьому, не дивлячись 
на те, що кожен сам по собі, його обізнаність 
про діяльність інших є достатньою, щоб не 
погоджуватися продавати за меншою ціною 
або купувати за ціною більшою, ніж наявна в 
інших учасників ринку [5. с. 156–167] 

на сьогодні до ринків досконалої конку-
ренції (і це підтримує більшість дослідників) 
можна віднести лише сільськогосподарські 
ринки, фондові біржі, міжнародний валют-
ний ринок (Форекс). такі ринки представлені 
певною мірою однорідним товаром (валюта, 
акції, облігації, зерно) і великою кількістю 
покупців. деякі вчені висловлюють думку про 
те, що до цієї групи можна віднести і галузі, 
які виготовляють продукцію масового попиту 
(харчова продукція, продукція легкої про-
мисловості, побутової техніки). вважаємо це 
неправильним, оскільки ознакою чистої кон-
куренції є випуск стандартизованої продукції, 
яка виробляється різними фірмами і не від-
різняється ні якістю, ні допродажним, ані піс-
ляпродажним обслуговуванням. При цьому 
немає відмінностей у рекламних продуктах, 
торгових марках і торгових знаках. Зараз спо-
стерігається зовсім протилежна тенденція 
на ринку, наприклад, товарів легкої промис-
ловості, де представлено форми переважно 
нецінової конкуренції, що дає право говорити 
про монопольну конкуренцію на цьому ринку, 
а не чисту конкуренцію.

враховуючи вищезазначене, можна зро-
бити такі висновки щодо характеру конкурент-
них переваг на ринку досконалої конкуренції. 
на такому ринку складніше всього втримати 
зовнішні конкурентні переваги суб’єктів госпо-
дарювання в силу наявності значної кількості 
продавців, які реалізують товари (послуги) і 
величезної кількості покупців, які можуть при-
дбати ці товари. При цьому товари на таких 
ринках є значною мірою взаємозамінними, 
не є диференційованими, а це означає, що 
суб’єкти ринку не мають вагомої ринкової 
сили, не можуть нав’язувати свої умови, тобто 
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ціни визначаються виключно співвідношен-
ням між попитом і пропозицією. 

розвиток економіки на початку ХХ століття 
ознаменувався появою великих монополій і 
зростанням значимості державної політики в 
регулюванні економіки, що зумовило виник-
нення концепції «монополістичної конку-
ренції», сформульованої у працях едварда 
Х. чемберліна «теорія монополістичної кон-
куренції» [6], а також дж. робінсон «еконо-
мічна теорія недосконалої конкуренції» [7]. 
е. чемберлін висловив думку щодо міцності 
«співіснування» монополії і конкуренції, вка-
завши на два основних способи їх поєднання: 
(1) формування ринку унікальних товарів, що 
можливо під час існування двох або невели-
кої кількості продавців; (2) організації ринку 
диференційованих товарів (послуг) під час 
суттєвого контролю продавців над продук-
тами із своєрідними якостями.

Що стосується позиції дж. робінсон, то 
вона вважала функції монополії корисними 
для суспільства і вбачала їх у зниженні витрат 
виробництва внаслідок насамперед ефекту 
масштабу, стимулювання технічного прогресу 
за наявного інвестиційного потенціалу, стабі-
лізації ринків і економіки загалом [8, с. 253]. 
крім цінової конкуренції, дж. робінсон про-
понує й інші засоби боротьби: репутація ком-
панії, рівень якості продукції, реклама, спе-
цифіка обслуговування клієнтів, можливість 
отримання вигідних кредитів. 

Згідно з вченням е. чемберліна і дж. робін-
сон найбільш загальновідомими формами 
недосконалої конкуренції є:

– монополістична конкуренція, що харак-
теризується протиборством між суб’єктами 
ринку, влада яких залежить від унікальних 
відмінностей належних їм продуктів;

– олігополістична конкуренція, яка проявля-
ється в змаганні між фірмами, ринкова влада 
яких детермінована їх ринковою часткою;

- чиста монополія, яка є ринком, де діє 
тільки одна фірма, спроможна безпосередньо 
впливати на ринковий попит і пропозицію, а 
значить і на ринкову ціну.

При цьому недосконалим є ринок на якому 
не реалізується щонайменше одна з умов 
чистої (досконалої) конкуренції.

надалі критика концепції досконалої конку-
ренції, розпочата е.чемберліном, була продо-
вжена в дослідженнях й. Шумпетера, визна-
ного автора теорії ефективної конкуренції. 
ним було доведено, що нововведення є більш 
ефективним підґрунтям для конкуренції нового 
типу, ніж цінова конкуренція [9, с. 360–376].  

й. Шумпетер уважав ефективною лише кон-
куренцію, яка базується на зниженні вироб-
ничих витрат і підвищенні якості продукції 
завдяки технічним, організаційним і управ-
лінським новаціям. найбільшим потенціалом 
для впровадження нововведень володіють 
великі компанії та їх монопольні утворення. 
саме монополії, які отримують надприбутки 
внаслідок формування конкурентних переваг 
на інноваційній основі, й. Шумпетер уважав 
ефективною монополією.

розвитком концепції ефективної конкурен-
ції й. Шумпетера стали дослідження австрій-
ського економіста Ф. Хайєка, який поясню-
вав конкуренцію як спосіб розширення знань 
у результаті виявлення виробниками нових 
потреб, а споживачами – нових засобів їх 
задоволення [10, с. 5–14].

Монополістична конкуренція виникає на 
галузевому ринку, де діє велика кількість про-
давців, що реалізують диференційований 
продукт, який дозволяє їм здійснювати деякий 
контроль над ціною товару (послуги) до тих 
пір, поки вони не будуть скопійовані конку-
рентами. на ринку монополістичної конкурен-
ції діє достатньо велика кількість продавців, 
які можуть задовольнити ринковий попит на 
однотипні товари (які натомість не є доверше-
ними товарами-замінниками) невеликій кіль-
кості покупців. Це означає, що ринкова частка 
фірм, які діють на цьому ринку, як правило, не 
перевищує 1–5% загального обсягу ринку. Це 
перевищує обсяги продажів фірм, які працю-
ють в умовах досконалої конкуренції, частка 
яких значно менше 1%.

входження на ринок монополістичної кон-
куренції не ускладнено такими бар’єрами як 
при чистій монополії або олігополії, однак і 
не є настільки легким, як за досконалої кон-
куренції. Щоб втримати конкурентні переваги 
на монопольно конкурентних ринках, вироб-
ники вимушені постійно пропонувати нові або 
поліпшені товари. Це поліпшення може бути 
навіть несуттєвим, однак споживачі готові 
їх придбати в силу особистих прихильнос-
тей і лояльності до фірми та/або креативної 
реклами, що сприятиме забезпеченню вироб-
никам додаткових прибутків. 

Значне місце в умовах нецінової конкурен-
ції займає наявність торгових марок та імідж 
суб’єкта господарювання. у створенні пози-
тивного іміджу фірми і просуванні продукції 
на ринок провідна роль належить рекламі, 
яка виступає найважливішим засобом неці-
нової конкуренції. водночас у виробничому 
маркетингу серед видів просування прийнят-
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ніше застосовувати паблісіті (англ. publicity) 
як спосіб переважно безоплатної реклами 
в засобах масової інформації або комплекс 
PR-заходів, які направлені на формування 
іміджу як компанії, так і її проектів (брифінг, 
прес-конференція, презентація, виставка, 
конференція, спонсорство тощо); на дру-
гому місці знаходиться реклама. З огляду 
на це важливим аналітичним завданням є 
визначення комунікаційної ефективності, яка 
визначається внаслідок розрахунків ефектив-
ності частоти контактів із рекламним повідо-
мленням потенційних покупців, а також пря-
мої оцінки впливу рекламних повідомлень на 
прийняття рішень щодо здійснення покупок. 

Перспективним є використання BTL- 
реклами (анг. Below-the-line) – послуги у 
вигляді нестандартних технологій маркетин-
гових комунікацій щодо просування бренду, 
товарів і послуг, які передбачають двосторон-
ній діалоговий процес спілкування продавця і 
споживача безпосередньо в місцях продажів 
продуктів товарів (надання послуг). 

Провідні зарубіжні маркетологи вважають, 
що кожний продукт – це на 15% технології, на 
85% – чистий маркетинг. тому нестандартні 
ідеї просування товарів є ідеальним спосо-
бом конкуренції на ринку монополістичної 
конкуренції. все частіше підприємства вкла-
дають значні кошти в посилення своїх брен-
дів, за рахунок фокусування насамперед на 
цінностях і емоціях, які пов’язують покупця 
з продуктом більшою мірою, ніж на якості 
такого продукту. чим більше на ринку дифе-
ренційованих товарів масового виробництва, 
тим ефективніше можна індивідуалізувати 
товар за рахунок емоційних характеристик, 
пропагуючи особливий стиль життя або при-
вабливий образ, а не просто сукню.

диференціація продукції базується на жор-
сткій неціновій конкуренції, основою якої є:

– відмінності в якості товарів;
– наявність патенту на продукцію з уні-

кальними параметрами;
– природні, екологічно чисті сировина і 

матеріали;
– супутні послуги (зручна доставка, гаран-

тійне, післяпродажне обслуговування); 
– наближеність місця збуту до місця про-

живання споживача;
– відмінності, пов’язані з упаковкою, тор-

говою маркою, іміджем компанії, рекламою; 
– стимулювання збуту, система знижок.
Зважаючи на зазначене, можна зробити 

висновок, що в умовах монополістичної кон-
куренції, ключовою рисою якої є диференці-

ація продукту і методів його просування, на 
ринку практично не існує двох фірм, які виро-
бляють однакові товари або послуги. ком-
панії, розробляючи нову або удосконалену 
диференційовану продукцію, створюють так 
звану обмежену монополію. справді, є лише 
один виробник одягу з брендом «воронін», 
або «володарка», лише один видавник жур-
налу «вісник київського національного уні-
верситету технологій та дизайну». водночас 
усі вони стикаються з конкуренцією суб’єктів 
ринку, які пропонують товари-замінники, тобто 
діють в умовах монополістичної конкуренції.

отже, для монополістично конкурентних 
компаній характерним є не зниження цін, як 
основний спосіб формування конкурентних 
переваг, а поліпшення споживчих характе-
ристик своїх товарів, застосування нових 
форм післяпродажного обслуговування, про-
ведення інших засобів нецінової конкуренції 
і насамперед внаслідок впровадження прин-
ципу диференціації. дуже часто підвищення 
якості товарів може носити штучний характер, 
але завдяки професійній рекламній діяльності 
можливо переконати споживачів в унікальних 
особливостях товарів. саме диференціа-
ція сприяє встановленню компанією високих 
цін, що при однаковому з конкурентами рівні 
витрат забезпечує великий прибуток. 

конкурентні переваги для сучасних ком-
паній, які використовують методи нецінової 
конкуренції, не завжди стосуються техноло-
гії виробництва, досить часто вони реалізу-
ються у сфері маркетингу, обслуговування, 
нддкр, управлінських (менеджмент якості, 
бренд-менеджмент, реінжиніринг тощо) і 
фінансових інновацій (іро). Про це зазначав 
М. Портер, який довів, що підхід до індивідуа-
лізації може мати різні форми: імідж, торгову 
марку, технологію, особливі послуги покуп-
цям [11, с. 56]. крім того, конкурентна пере-
вага компанії значною мірою визначається 
ефективними зв’язками з постачальниками 
і споживачами. найкраща організація таких 
зв’язків допоможе компанії отримати додат-
кові конкурентні переваги. 

життєвий цикл конкурентних переваг буде 
діяти протягом періоду, поки конкуренти їх не 
скопіюють. тому в умовах монополістичної 
конкуренції повинна вестися постійна робота з 
формування стійких конкурентних переваг, які 
діятимуть протягом тривалого періоду часу.

олігополістична конкуренція (греч. 
оligos – нечисленний, poleo – продать) бук-
вально означає домінування в галузі неве-
ликої кількості продавців і відноситься до 
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недосконалого типу конкуренції. вона харак-
теризується діяльністю декількох дуже вели-
ких підприємств, які конкурують між собою і 
контролюють вагому частину виробництва і 
реалізації продукції. існування реальної олі-
гополії д. робінсон уважала явищем більш 
поширеним, ніж існування досконалої конку-
ренції й абсолютної монополії. іншими сло-
вами, олігополія існує, якщо число фірм у 
галузі настільки мале, що під час формування 
цінової політики одна з них повинна брати до 
уваги реакцію з боку конкурентів. 

При олігополії продукція підприємств може 
бути як подібною до продукції конкурентів 
(тобто бути стандартизованою, наприклад, 
мобільний зв’язок, мідь, цинк, сталь), так і 
диференційованою (літаки, автомобілі, побу-
тові електроприлади, тютюнові вироби). кожен 
із гравців олігополії вимушений здійснювати 
відокремлену ринкову політику, натомість 
залежність від конкурентів вимагає брати до 
уваги і їх поведінку. для досягнення високих 
результатів діяльності застосовують здебіль-
шого нецінові засоби конкурентної боротьби. 
З одного боку, підприємства на цьому ринку 
тяжіють до досягнення конкурентних переваг 
внаслідок нейтралізації дій конкурентів, що 
супроводжується конкурентними «війнами». 
З іншого боку, такі підприємства можуть змі-
нювати тактику за рахунок прийняття спільних 
рішень щодо поділу ринку і формування цін. 
названі компроміси дозволяють підприєм-
ствам у колективно визначеному ринковому 
сегменті виступати як чисті монополії.

у світі існує багато моделей олігополії, 
проте жодна з них не є всеосяжною. еконо-
мічна модель ринкової конкуренції на оліго-
полістичному ринку з двома конкуруючими 
компаніями носить назву дуополії, родона-
чальником якої вважається французький 
економіст а. курно, тому ця модель названа 
на його честь [12, с. 245–156]. встановлення 
такої кількості учасників на ринку олігополіс-
тичної конкуренції є досить умовним, оскільки 
поряд із надвеликими компаніями функціону-
ють і невеликі фірми. натомість на декілька 
провідних компаній припадає переважаюча 
частка загального обороту галузі, тому саме 
провідні компанії, які мають ринкову владу, 
визначають стан справ у галузі. Лише на 
ринку олігополістичної конкуренції поведінка 
кожної із малочисельних фірм-олігополій без-
посередньо впливає як на всіх учасників, так і 
на ринок загалом. 

в олігополії для нових фірм існують великі 
бар’єри для вступу, ними можуть бути як зако-

нодавчі обмеження, так і фінансові бар’єри: 
високий стартовий капітал, величезні витрати 
на рекламу і просування продукції на ринок. 
Значними є й інші бар’єри, пов’язані з володін-
ням нематеріальними активами (патентами, 
ліцензіями, технічними секретами, новітніми 
інноваційними технологіями), контролюван-
ням сировинних і матеріальних джерел. саме 
тому в олігополії переважає великий бізнес. 

на ринку олігополістичної конкуренції, вра-
ховуючи технологічну складність виготовле-
ної продукції, найбільш привабливим напря-
мом формування конкурентних переваг є 
створення компанією інноваційної монополії, 
оскільки саме вона допомагає сформувати 
для компанії найвигідніші конкурентні умови.

на олігополістичному ринку визначаль-
ний вплив на зовнішні конкурентні переваги 
спричиняє реакція покупців і дії конкурентів. 
Що стосується внутрішніх конкурентних пере-
ваг, то найкращі умови на такому ринку фор-
муються на основі принципу диференціації, 
впровадження нової інноваційної технології, 
виготовлення переважно унікальної продук-
ції, яка має виняткову цінність для споживача. 

чиста монополія (англ. рure monopoly) є 
формою недосконалої конкуренції, що харак-
теризується тим, що на ринку присутній 
один продавець товару, який має рівнозначні 
товари-замінники. Монополіст діє на ринку 
одноосібно, здійснює контроль над ціною й 
обсягами випуску, що дозволяє йому в довго-
строковому періоді мати монопольно високий 
прибуток. крім того, монополією може бути 
велика компанія, яка здійснює випуск унікаль-
ного продукту (або надає унікальні послуги), 
якщо немає конкуренції на ринку збуту. в умо-
вах чистої монополії галузь складається з 
однієї компанії, тобто поняття «галузь» і 
«компанія» практично співпадають. Це вини-
кає внаслідок того, що функція попиту чистого 
монополіста поєднується з функцією попиту 
цілком у галузі, оскільки монополіст представ-
ляє собою цілу галузь.

у разі чистої монополії продукція не є дивер-
сифікованою, характеризується унікальністю 
та не потребує рекламування завдяки браку 
аналогів і конкурентів. Якщо ж виробництво 
продукції однією фірмою обходиться суспіль-
ству дешевше, ніж кількома, то галузь є при-
родною монополією. З цих позицій монополія 
може бути вигідна для економіки. до загаль-
нодержавних ринків природної монополії слід 
віднести: послуги з передачі електричної енер-
гії; користування залізничними коліями, дис-
петчерськими службами, вокзалами, метро-



269

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

політеном; універсальні послуги поштового 
зв’язку; послуги з надання в користування тех-
нічних засобів мовлення; радіозв’язок; інтер-
нет; водопостачання [13, с. 46].

Підприємства природної монополії наділені 
певними привілеями: правом надання певних 
послуг і ціноутворення на них з гарантію задо-
волення потреб споживачів. найбільш яскраві 
приклади – це: нак «нафтогаз україни», дП 
«укрпошта», дП «укрзалізниця», які гори-
зонтально інтегрували десятки паралельно 
діючих підприємств. Головними їхніми приві-
леями є те, що вони самостійно можуть вста-
новлювати ціну на товари та послуги. також 
для цих компаній було зменшено величину 
оподаткування, оскільки ці природні моно-
полії належать до державного сектору еко-
номіки і забезпечують основну масу доходів 
[14, с. 34–36].

Позитивним наслідком діяльності монопо-
лій є те, що продукція монополістів, врахову-
ючи їх високий виробничий та інвестиційний 
потенціал, характеризується більш високими 
показниками якості; монопольне виробництво 
дозволяє знизити витрати завдяки ефекту 
масштабу виробництва і реалізації продукції. 
негативні моменти проявляються в тому, що 
монополісти, маючи абсолютну владу над рин-
ком, спроможні зменшувати обсяги виробни-
цтва і необґрунтовано підвищувати свої ціни.

в умовах чистої монополії існують дуже 
жорсткі бар’єри для входження в галузь інших 
підприємств (як правило, адміністративного 
характеру), які дуже важко перебороти. так, 
держава має право регулювати монопольну 
владу шляхом встановлення вимог до якості 
послуг і ціноутворення, а також щодо збере-
ження прав державної власності на найваж-
ливіші сировинні ресурси. адміністративними 
бар’єрами є також ліцензії і патенти, які під-
тверджують виключне право функціонування 
на цьому ринку.

Прикладами природних монополій можуть 
слугувати підприємства громадського корис-
тування – електричні і газові компанії, під-
приємства з водопостачання, лінії зв’язку, 
транспортні підприємства. Що стосується під-

приємств, пов’язаних із випуском продукції 
масового виробництва (наприклад, харчова 
і легка промисловість), то їх основні харак-
теристики (невеликий розмір підприємств, 
незначна частка ринку, невисокий виробни-
чий та інвестиційний потенціал, відсутність 
стійкої влади над ринком, наявність товарів-
субститутів) не дають підставу стверджувати 
про наявність підприємств-монополістів на 
ринку чистої монополії. 

висновки. отже, на ринках досконалої 
конкуренції превалюють уніфіковані товари, 
тому вибір конкурентних переваг лежить у 
площині формування низьких витрат. Зна-
чимість конкурентної переваги за витратами 
певний час може бути значною. натомість 
протягом тривалого періоду їх важко утри-
мати в силу легкого їх копіювання. 

для монополістично конкурентних компа-
ній характерним є не зниження цін, як осно-
вний спосіб формування конкурентних пере-
ваг, а поліпшення споживчих характеристик 
товарів, застосування нових форм післяпро-
дажного обслуговування, проведення інших 
засобів нецінової конкуренції і насамперед 
внаслідок впровадження принципу диферен-
ціації. дуже часто підвищення якості товарів 
може носити штучний характер, але завдяки 
професійній рекламній діяльності можливо 
переконати споживачів в унікальних особли-
востях товарів. саме диференціація сприяє 
встановленню компанією високих цін, що 
при однаковому з конкурентами рівні витрат 
забезпечує вищий прибуток. 

Щодо методів конкурентної боротьби 
і формування конкурентних переваг, то 
їх практично не існує за відсутності в них 
потреби, адже на ринку чистої монополії від-
сутня конкуренція. відсутність конкурентного 
середовища обумовлено тим, що монополія 
практично ліквідує конкуренцію внаслідок 
встановлення високих бар’єрів входження, 
блокування ринкової інформації, випуску 
унікальної, без товарів-замінників продукції. 
натомість компанія-монополіст може працю-
вати над якістю своїх продуктів для підтримки 
іміджу та збереження лояльності держави.
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удосконалення адміністративного менеджменту готелю 
шляхом упровадження міжнародного стандарту якості 
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у статті обґрунтовано необхідність упровадження нових підходів до адміністративного менеджменту ві-
тчизняних готелів на основі міжнародного стандарту якості ISO 9001. висвітлено методику інтеграції системи 
управління якістю в систему адміністративного менеджменту готелю згідно з критеріями ISO 9001. визначено 
систему показників оцінки ефективності системи адміністративного менеджменту готелю.

ключові слова: адміністративний менеджмент, адміністративне управління, готель, стандарт якості, 
ефективність.

кравцов с.с. усоверШенствование адМинистративноГо МенеджМента ГостиниЦЫ ПутеМ 
внедрениЯ МеждународноГо стандарта качества ISO 9001

в статье обоснована необходимость внедрения новых подходов к административному менеджменту от-
ечественных гостиниц на основе международного стандарта качества ISO 9001. освещена методика ин-
теграции системы управления качеством в систему административного менеджмента гостиницы согласно 
критериям ISO 9001. определена система показателей оценки эффективности системы административного 
менеджмента гостиницы.

ключевые слова: административный менеджмент, административное управление, гостиница, стандарт 
качества, эффективность.

Kravtsov S.S. IMPROVING THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE HOTEL BY IMPLEMENTING 
THE INTERNATIONAL QUALITY STANDARD ISO 9001

The article substantiates the need for implementing new approaches to administrative management of domestic 
hotels based on the international quality standard ISO 9001. We have shown the method of integration of quality 
management system in the administrative management system of the hotel according to ISO 9001 criteria. The 
system of indicators to measure the effectiveness of the hotel administrative management is defined in the article.

Keywords: administrative management, administration, hotel, standard quality, effectiveness.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. За даними державної служби статис-
тики україни, станом на 2015 р. у країні зареє-
стровано 2 478 готелів та аналогічних засобів 
розміщення. доходи від надання готелями своїх 
послуг за 2015 р. становили 5 112,1 тис. грн., 
тоді як витрати – 6 389,4 тис. грн. Переви-
щення витрат над доходами пов'язано з низь-
ким коефіцієнтом використання місткості 
готелів як серед юридичних осіб (0,23), так і 
серед фізичних осіб – підприємців (0,18) [1]. 
Ця ситуація викликана значним зниженням 
рівнем життя місцевого населення та, без-
умовно, війною на сході країни, яка зменшує 
привабливість україни для іноземних туристів. 
наприклад, глобальні системи бронювання 
відзначають україну як країну, в’їзд в яку не 
рекомендується. водночас отримання киє-
вом права на проведення Євробачення-2017 
та фіналу Ліги чемпіонів уЄФа в 2018 р. дасть 

змогу підвищити рівень завантаження готелів. 
але отримати довгостроковий ефект від при-
йому гостей вищевказаних івентів можливо 
лише шляхом вирішення системних проблем 
у вітчизняному готельному бізнесі, таких як 
невідповідність ціни якості, неузгодженість 
процесів обслуговування, відсутність або 
слабкість стратегічного підходу до роботи з 
мікросередовищем тощо. для цього потрібно 
докорінно змінювати принципи організації 
системи управління готелями та аналогічними 
засобами розміщеннями, тобто вдосконалю-
вати адміністративний менеджмент підприєм-
ства, який є основою управління організацією. 
адміністративний менеджмент спрямований 
на встановлення чітко закріплених принципів 
роботи організації, тобто, по суті, формування 
внутрішніх стандартів та правил. Задля при-
скорення процесу вдосконалення управління 
готелем варто застосувати наявні стандарти. Ек

о
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Проте вітчизняні спеціалізовані державні 
стандарти у сфері готельного бізнесу не при-
діляють значної уваги налагодженню системи 
управління, а мережеві готелі україни, які 
використовують стандарти, розроблені іно-
земними партнерами, не становлять значної 
частки на вітчизняному готельному ринку.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. роль адміністративного менеджменту в 
налагодженні ефективного управління орга-
нізацією розглядається роботах іноземних 
і вітчизняних учених, таких як: Файоль а., 
Ферейра і.дж., Герберт а., райченко а.в. 
[2–5], Герасимяк н.в., волинчук Ю.в., 
Міненко М.а., Шарко о.р., велещук с.с. [6–9]. 
Файоль а. виділив адміністративну діяльність 
організації, а також визначив принципи адмі-
ністративного управління, які залишаються 
актуальними і зараз. вебер М., Ферейра і.ж. 
та райченко а.в. досліджували предмет та 
особливості адміністративного управління. 
Герасимяк н.в., волинчук Ю.в., Міненко М.а. 
систематизували наявні підходи до застосу-
вання адміністративного менеджменту на під-
приємствах з урахуванням вимог ринку. нау-
кові праці Подольчак н.Ю. та саламатова в. 
присвячено методології оцінки ефективності 
адміністративного управління [10; 11].

виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. водночас біль-
шість учених розглядає проблематику адмі-
ністративного менеджменту на прикладі 
великих, переважно промислових, підпри-
ємств. суб’єкти готельного бізнесу мають 
свої відмінності, пов’язані з особливостями 
створення і споживання готельної послуги. 
Застосування технологій адміністративного 
менеджменту готелю має бути спрямоване на 
створення злагодженої взаємодії фронт- та 
бек-офісу, забезпечення безперервності та 
узгодженості людських, матеріальних, грошо-
вих та інформаційних потоків у системі управ-
ління. Формалізація процесів управління 
дасть змогу їх алгоритмізувати, зменшити 
рівень суб’єктивізму під час обґрунтування 
оперативних та стратегічних управлінських 
рішень, прискорить процеси обслуговування і, 
таким чином, підвищить якість роботи готелю.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є роз-
роблення а методології формування адміні-
стративного менеджменту готелю на основі 
наявних універсальних норм управління – 
міжнародного стандарту якості ISO 9001.

об’єктом дослідження виступає процес 
адміністративного управління готелем, а 

предметом – технології адміністративного 
менеджменту, що базуються на нормах і пра-
вилах, закріплених у міжнародних стандартах 
якості.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. організація системи управління 
готелем та аналогічним засобом розміщення 
висвітлена в роботах роглєва Х.й., Маль-
ської М.П., Пандяк і.Г., ткаченко т.і., Мель-
ниченко с.в [12–16]. При цьому якщо роглєв 
Х.й., Мальська М.П., Пандяк і.Г. розглядають 
основи організації готельного бізнесу, то тка-
ченко т.і., Мельниченко с.в. зосереджують 
свою увагу на проблемах забезпечення адмі-
ністрацією готелю якісного обслуговування. 

у наукових працях зазначених учених роз-
глядаються питання проектування структури 
управління підприємством, вимоги до пра-
цівників готелів та аналогічних засобів розмі-
щення, функціональні обов’язки працівників, 
але водночас не викреслено процес форму-
вання системи адміністративного менедж-
менту готелю, яка виступає як «комплекс 
відносно відокремлених взаємозалежних 
організаційних елементів, які через налаго-
джену наскрізну підсистему комунікацій та 
документообігу, затверджену організаційну 
структурну схему управління і штатний розпис 
та ін. забезпечують досягнення визначених 
цілей, що відповідають місії, та не вступають 
у протиріччя із законами, принципами і мето-
дами управління, зовнішнім середовищем» 
[12, с. 4]. Формування цієї системи має від-
буватися за певним алгоритмом, усі процеси 
мають бути узгоджені між собою і спрямовані 
на конкретний результат.

для реалізації поставленого завдання 
рекомендується використати світовий досвід 
у побудові ефективних систем управління, 
який синтезований у міжнародному стан-
дарті ISO 9001:2015 «системи менеджменту 
якості – вимоги» [17]. через свої винятковість 
і застосовність на будь-якому підприємстві 
стандарт завоював авторитет і популярність 
серед українських підприємств. Працюючи 
за стандартами ISO 9001, компанія вигідно 
вирізняється на ринку, оскільки його застосу-
вання дає змогу:

– максимально ефективно задовольняти 
потреби клієнтів;

– ефективніше використовувати часові та 
грошові ресурси;

– оперативно усувати помилки;
– вивести мотивацію і залучення персо-

налу на новий рівень, сприяючи вдоскона-
ленню внутрішніх процесів;
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– підвищувати лояльність до компанії з 
боку владних структур, партнерів і клієнтів;

– надавати товари і послуги кращої якості.
Головне завдання, яке має стояти перед 

адміністрацією готелю, – не контролювати 
кожну операцію або одиницю продукції, а 
створити умови, що зводять до мінімуму 
помилки в роботі. Цей так званий процесний 
підхід був остаточно запроваджений у версії 
стандарту 2008 р. і подальший розвиток отри-
мав в ISO 9001 2015 р. у новому документі 
роль базової характеристики діяльності ком-
панії – результативності – істотно підвищена.

вимоги стандарту ISO 9001 носять загаль-
ний характер і не передбачають забезпечення 
однаковості структури систем управління 
якістю або однаковість документації, тому що 
застосовні до діяльності будь-якої організації 
незалежно від типу, розміру та послуги, що 
надається.

Зміст ISO 9001 не містить додаткових вимог 
до інших складників системи менеджменту 
(техніка безпеки й охорона праці, екологічний 
менеджмент, фінансовий менеджмент), але 
дає змогу організації інтегрувати свою сис-

тему менеджменту якості відповідно до вимог 
загальної системи менеджменту [18].

Звернемо увагу, що основна перевага наяв-
ності сертифікованої за ISO системи якості – 
повна прозорість і точність управління всіма 
виробничими та управлінськими процесами, 
а також суттєве скорочення непродуктивних 
витрат. але побудова такої системи – досить 
складний і витратний процес, який окупає себе 
не відразу. Після проходження незалежної 
оцінки й отримання сертифіката відповідності 
системи управління вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001 підприємство тим самим 
підтверджує своїм клієнтам наявність діючої 
системи управління якістю на підприємстві.

виходячи з вимог ISO 9001, можна сфор-
мувати основні вимоги до ефективної моделі 
адміністративного управління готелем (рис. 1).

адміністративний менеджмент готелю стає 
дієвим тільки у разі його безпосередньої орієн-
тації на отримання якісного готельного продукту. 
система управління якістю має бути повністю 
інтегрована в систему адміністративного 
менеджменту. для цього адміністрації готелю 
треба пройти певні кроки, вказані на рис. 2.

Знання споживачів та конкурентів 
(визначення цільових аудиторій, їх 

потреб на даний момент, їх вимог до 
послуг у майбутньому)

Переконаність, що всі співробітники 
розуміють і виконують цілі готелю в 

межах своєї компетенції, та 
зобов'язання керівництва проведення 
постійного поліпшення якості роботи

Визначення завдання з питань якості 
для кожного підрозділу підприємства, 

ефективне планування всіх дій перед їх 
виконанням

Виконання співробітниками їх 
обов'язків у сфері якості за допомогою 

програми постійного поліпшення 
якості (створення робочих груп, 

розроблення схем усунення помилок, 
запровадження програм пропозицій та 

внутрішніх програм)

Використання колективних форм і 
методів пошуку, аналізу і вирішення 

поставлених завдань

Повне закріплення відповідальності за 
якість результатів за конкретним 
виконавцем. Розроблення ефективної 
системи морального і матеріального 
стимулювання працівників готельного 
підприємства

Основні вимоги до управління готелем

Рис. 1. основні вимоги до ефективної моделі адміністративного управління готелем 
згідно з критеріями ISO 9001
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упровадження нової моделі управління 
готелем слід почати із затвердження керів-
ництвом програми заходів. усі заходи можна 
розбити за сферами застосування, зазначе-
ними в стандарті ISO 9001 (табл. 1).

із табл. 1 видно, що перед адміністрацією 
готелю інколи може стояти завдання докорін-
ної зміни адміністративного управління готе-
лем. Поставлені завдання мають стратегічну 
спрямованість і не можуть бути досягнути в 
короткостроковий період. водночас адміні-
страція готелю має кожного року поступового 
досягати максимальних результатів. Як наслі-
док цього пропонується один із варіантів про-
грами заходів для типового українську готелю, 
яку можна реалізувати протягом одного року 
(табл. 2).

із табл. 2. видно, що починати слід з 
оновлення організаційної структури підпри-
ємства, оскільки в програмі заходів можуть 
бути передбачені завдання, розв’язання яких 
покладено на вузькопрофільних спеціалісті, 
яких потрібно включити в штатний розклад. 
наступним кроком буде розроблення осно-
вних документів, головним з яких є паспорт 
готелю і посібник з якості. Паспорт готелю – 
внутрішньоготельний (корпоративний) стан-
дарт, опис технічних характеристик готелю на 
основі застосовуваного галузевого стандарту 

класифікації готелів і терміни проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт. у посібнику 
з якості дається опис організації та процедур, 
що використовуються в системі якості для 
реалізації розробленої політики у сфері якості 
з посиланням на задокументовані методики. 
Методичні рекомендації з розроблення загаль-
ного керівництва якістю викладені в міжна-
родному стандарті іSо 10013 «Методичні вка-
зівки щодо розробки Посібника з якості». Під 
час документування систем якості готельного 
комплексу з розгалуженою інфраструктурою 
і різними видами служб (службою номерного 
фонду, адміністративною службою, рестора-
ном тощо), що мають суттєві специфічні від-
мінності у своїй діяльності, посібник з якості 
розробляється у вигляді окремих посібників з 
якості для кожної зі служб. у цих посібниках 
дається повний опис виконаних робіт.

розглянуті та подальші кроки з удоскона-
лення системи управління готелем мають ура-
ховувати фінансові можливості організації, 
оскільки витрати, спрямовані на підвищення 
ефективності управління, не мають пере-
вищувати бажаний економічний ефект. на 
основі дослідження наявних методик оцінки 
ефективності адміністративного управління, з 
урахуванням специфіки господарської діяль-
ності готелів та аналогічних засобів розмі-

Рис. 2. Етапи інтеграції системи управління якістю в систему  
адміністративного менеджменту готелю згідно з критеріями ISO 9001

1. Визначити процеси, 
потрібні для системи 

управління якістю, та їх 
застосування в межах 

організації

2. Визначити необхідні 
входи цих процесів, 

очікувані від них виходи; 
а також послідовність і 
взаємодію цих процесів

3. Визначити та 
застосовувати критерії та 

методи, зокрема 
моніторинг, вимірювання 
та відповідні показники

4. Визначити ресурси, 
потрібні для цих 

процесів, і забезпечувати 
їх наявність

5. Призначити осіб із 
відповідальністю та 

повноваженнями щодо 
цих процесів

6. Розглядати ризики та 
можливості

7. Оцінювати процеси та 
запроваджувати зміни, 

потрібні для забезпечення 
досягнення передбачених 

результатів

8. Поліпшувати процеси 
та систему управління 

якістю
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щення було визначено основні показники, які 
можуть бути використані для аналізу дієвості 
наявної та перепроектованої системи адміні-
стративного менеджменту готелю (табл. 3).

Зазначена методика використовує най-
більш розповсюджені показники, для визна-
чення яких непотрібно додатково розробляти 
нову систему збору та обробки інформації, 
що спрощує процес оцінювання.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, упровадження системи адміністратив-
ного менеджменту з урахуванням міжнародного 
стандарту ISO 9001 зумовлює посилення сту-
пеню формалізації процесів управління готелем, 
що спрямоване на забезпечення всебічного 
контролю процесів функціонування організації. 
Це має привести до покращення якості обслуго-
вування клієнтів і завдяки цьому підвищити при-

таблиця 1
напрями впровадження нової моделі адміністративного управління готелем

сфера застосування напрям заходів
управління документа-
цією

розроблення внутрішніх стандартів та спеціальних документів та 
дотримання їх

Зобов'язання керівни-
цтва

колективний підхід до управління, залучення персоналу до ухва-
лення управлінських рішень

орієнтація на спожи-
вача

становлення клієнтоорієнтованого управління на основі вивчення 
ринку, регулярних комунікацій із клієнтами

Планування впровадження стратегічного планування, встановлення критеріїв 
ефективності

відповідальність, повно-
важення та комунікації

Зміна організаційної структури шляхом упровадження посад, 
пов’язаних з управлінням якістю 

управління персоналом Підвищення кваліфікації персоналу, посилення його вмотивова-
ності

Моніторинг вивчення сприйняття клієнтами обслуговування в готелі шляхом 
використання маркетингових інструментів

внутрішній аудит впровадження системи регулярних перевірок згідно із затвердже-
ним планом

таблиця 2
програма можливих заходів щодо вдосконалення системи  

адміністративного управління готелем протягом першого року

найменування заходу відповідальна особа орієнтовний 
період реалізації

оновлення організаційної структури підпри-
ємства, складання штатного розкладу, роз-
роблення системи електронного документоо-
бігу готельного комплексу

власник (керівництво) січень

розроблення основних документів відповідно 
до вимог ISO 9001:2015 (паспорта готелю, 
посібника з якості, технічного опису готелю)

керівники департаментів січень-лютий

розроблення посадових інструкцій керівники департаментів січень-лютий
розроблення системи внутрішнього аудиту керівники департаментів лютий-березень
визначення вимог ринку, розроблення 
рекламної кампанії, моніторинг рівня задово-
леності клієнтів

директор маркетингового 
департаменту протягом року

розроблення критеріїв ефективності праці, 
положення про атестацію кадрів

керівник 
HR-департаменту січень-лютий

атестація кадрів керівник 
HR-департаменту березень-травень

Підвищення кваліфікації кадрів керівник 
HR-департаменту

вересень-листо-
пад

Формування корпоративної культури керівник 
HR-департаменту протягом року

Перегляд умов роботи з постачальниками 
послуг керівники департаментів травень-листопад
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вабливість вітчизняних готелів для внутрішніх 
та іноземних туристів. Практичною значимістю 
проведеного дослідження є можливість викорис-
тання запропонованої методики впровадження 
стандарту ISO 9001 у систему адміністративного 

менеджменту діючими підприємствами готель-
ного бізнесу. водночас подальшого дослідження 
потребує конкретизація методики впровадження 
залежно від типу та розмірів готелю або анало-
гічного засобу розміщення.
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глянуто основні причини виникнення фінансової кризи на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано систе-
му антикризового управління підприємством. обгрунтовано необхідність створення та постійного вдоскона-
лення антикризової програми підприємства.

ключові слова: антикризове управління, антикризова програма підприємства, фінансова криза, фінансо-
ва стабільність, фінансова стійкість.

Ладунка и.с., андрюшина о.и. антикриЗисное уПравЛение ПредПриЯтиеМ
в статье систематизированы подходы к определению сущности антикризисного управление предприяти-

ем. рассмотрены основные причины возникновения финансового кризиса. Проанализирована система анти-
кризисного управления предприятием. обоснована необходимость создания и постоянного усовершенство-
вания антикризисной программы предприятия.

ключевые слова: антикризисное управление, антикризисная программа предприятия, финансовый кри-
зис, финансовая стабильность, финансовая устойчивость. 

Ladunka I.S., Andrushina о.I. CRISIS MANAGEMT OF ENTERPRISES
Article systematic approach to defining the essence of crisis management. The main causes of the financial cri-

sis on domestic enterprises. The system of crisis management. The necessity of the establishment and continuous 
improvement of anti-crisis program of the company.

Keywords: crisis management, crisis program of the enterprise, financial crisis, financial stability, financial 
stability.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасні економічні відносини в 
україні перебувають у глибокій кризі, що 
зумовлено негативними тенденціями у соці-
альному та політичному житті. сучасні про-
мислові підприємства функціонують в умо-
вах високої складності, невизначеності 
та динамічності зовнішнього середовища. 
таким чином, головною проблемою для під-
приємств є нестабільність діяльності, вплив 
змін макросередовища тощо. Загострення 
кризових явищ і зацікавленість у збереженні 
підприємств зумовили виникнення та розви-
ток антикризового управління. розроблення 
та дослідження системи антикризового 
управління та профілактика кризових явищ 
є передумовою оздоровлення та підвищення 
темпів зростання української економіки, 
рівня життя населення тощо. антикризове 
управління має ґрунтуватися на ранній діа-
гностиці кризових явищ і розробленні запо-
біжних антикризових заходів як інструмента-
рію запобігання банкрутству.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми антикризового управління 
досліджували багато зарубіжних і вітчизняних 
учених, а саме: е. альтман, Є.в. андрющак, 
і.о. Бланк, н.Ю. Брюховецька, в.о. васи-
ленко, а.Г. Грязнова, о.в. коваленко, 
Л.о. коротков, в.М. Марченко, т.о. Пожу-
єва, а.М. ткаченко, е.а. уткін, а.в. череп, 
а.д. чернявський та ін.

але слід зазначити, що в науковій літера-
турі спостерігається недосконалість методич-
ного забезпечення для здійснення антикри-
зових заходів на вітчизняних підприємствах 
та потребують подальшого дослідження як 
систематизація підходів щодо сутності анти-
кризового управління, так і питання впрова-
дження антикризового управління.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сис-
теми антикризового управління на підприємстві.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. антикризове управління є найважли-
вішим важелем підприємницької активності. Ек
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Проте у вітчизняній літературі немає єдиної 
думки щодо змісту цього терміну.

частина дослідників зводить антикризове 
управління переважно до чисто фінансового 
процесу, який пов'язаний із ліквідацією забор-
гованості підприємства; інші зводять анти-
кризове управління до діяльності менедже-
рів підприємства в умовах банкрутства; деякі 
фахівці орієнтують цей вид діяльності підпри-
ємств на швидкі фінансові заходи, які забез-
печують короткострокову економічну ефек-
тивність підприємства.

таким чином, антикризове управління 
представляє комплекс інструментів зовніш-
нього і внутрішнього впливу на підприємство, 
яке проявляє ознаки кризового стану або зна-
ходиться в кризі.

антикризове управління ґрунтується на 
загальних принципах і методах, які прита-
манні управлінським процесам. Головною 
метою антикризового управління є забезпе-
чення стійкого фінансового стану в результаті 
своєчасного реагування на зміни, спричинені 
зовнішнім середовищем (економічні, полі-
тичні, соціальні, міжнародні метаморфози) 
через уведення в дію антикризових інструмен-
тів, що дають змогу усунути тимчасові фінан-
сові ускладнення на підприємстві та подолати 
симптоми банкрутства.

незважаючи на те що низка авторів ува-
жає термін «антикризове управління» суттєво 
обмеженим (застосовується до підприємства-
боржника, для характеристики окремих про-
цесів), на думку автора, це є складова час-
тина управління взагалі, хоча застосування 
окремих принципів, антикризових методів 
управління може мати свою специфіку. Про-
фесор е.о. уткін дає визначення антикри-
зового управління «...як складової частини 
загального менеджменту на підприємстві, 
що використовує його кращі прийоми, засоби 
та інструменти, орієнтується на запобігання 
можливим ускладненням у діяльності під-
приємства, забезпечення його стабільного та 
успішного господарювання» [1].

основні концептуальні положення анти-
кризового управління викладені в моногра-
фіях українських учених Л.о. Лігоненко та 
і.о. Бланка. автори визначають, що будь-яке 
управління повинно бути антикризовим, тобто 
повинно враховувати можливість кризових 
явищ та механізм їх подолання, і вважають, 
що на рівні підприємства антикризове управ-
ління – це система заходів попередньої діа-
гностики (сЗПд), за необхідності – фінансове 
оздоровлення, мінімізація втрат під час засто-

сування організаційно-правових інструментів 
банкрутства. у ринкових умовах поряд із зако-
нами конкуренції існує інститут банкрутства 
як один з основних атрибутів ринкової еконо-
міки [2; 3]. 

Ю.в. калюжна визначає антикризове 
управління як сукупність заходів, що спрямо-
вані на досягнення чи відновлення платоспро-
можності, ліквідації, прибутковості і конкурен-
тоспроможності підприємства, які включають 
попередню оцінку безперервності діяльності, 
фундаментальну діагностику банкрутства та 
«посткризовий» етап управління, що перед-
бачає можливість настання посттравматич-
ного зростання або подолання наслідків пост-
стресового синдрому [4, с. 6].

у ринковій економіці ліквідація нежиттєз-
датних підприємств є необхідною умовою 
ринкового механізму. набагато складніше 
забезпечити тривалість життєвого циклу під-
приємства. у міру нагромадження знань і 
практичного досвіду в ринкових умовах фор-
мується інший підхід до розвитку кризового 
процесу. Головною метою в даному разі є упе-
редження кризових явищ із періоду вибору 
місії підприємства, формування й підтримка 
на належному рівні стратегічного потенціалу 
на тривалий період забезпечення конкурент-
ної переваги підприємств як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринку.

Цікавим є той факт, що за кордоном най-
більш поширеними антикризовими стратегі-
ями є стабілізація, реструктуризація та розви-
ток, тоді як в україні використовують такі види 
антикризового управління, як реструктуриза-
ція, санація та ліквідація підприємств.

Підводячи підсумки, можна стверджувати, 
що система антикризового менеджменту на 
підприємстві повинна включати в себе:

1) постійний моніторинг за зовнішньою і 
внутрішньою обстановкою. Причому зовнішні 
погрози з боку держави, конкурентів, зло-
чинних елементів є найбільш небезпечними 
і можуть привести до повного руйнування 
підприємств, фірм, організацій. Цей фактор 
повинен бути пріоритетним в оцінці зовніш-
ньої обстановки, розробленні заходів для зни-
ження зовнішньої вразливості фірми;

2) створення дублюючих організаційних 
форм управління, яке дає змогу підприєм-
ству оперативно перекинути вільні фінансові 
засоби і перевести туди працюючих;

3) підвищення гнучкості всередині фірми. 
наприклад, структурної за рахунок забезпе-
чення всередині підприємства дивізіональної 
структури з досвіду сШа, дочірніх підпри-
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ємств, а також малих підприємств шляхом 
виділення їх з великих;

4) розроблення підготовчих планів у разі 
виникнення проблемних ситуацій і проблем, 
здійснення попередніх заходів для їхнього 
забезпечення. до таких заходів, насамперед, 
варто віднести створення страхових фондів, 
стратегічних резервів фінансових і техніч-
них засобів, комплектування групи ситуацій-
ного управління з кращих менеджерів у разі 
потреби розв'язання проблемних ситуацій;

5) упровадження планів практичних захо-
дів у разі виникнення кризової ситуації. 

у цих умовах менеджер повинен володіти: 
умінням оперативно налагоджувати роботу 
окремих груп і фахівців для виконання постав-
лених завдань; приймати ризикові і нестан-
дартні рішення у разі відхилення розвитку 
ситуацій від допустимого ходу подій; координу-
вати дії всіх учасників і постійно контролювати 
хід виконання заходів та їхніх результатів.

антикризове управління повинно вирішу-
вати не тільки проблеми банкрутства під-
приємства, його фінансової стабілізації, а й 
охоплювати профілактику кризи. на рис. 1 вио-
кремлено два види антикризового управління 
з відповідним антикризовим інструментарієм.

Превентивний вид антикризового управ-
ління дає змогу передбачити появу загрози 
виживанню та розвитку підприємства й запо-
бігти їй, завчасно підготувавши спеціальні 

антикризові заходи та максимально скорис-
тавшись можливостями середовища функ-
ціонування. Завдяки цьому суб’єкт госпо-
дарювання підвищує адаптивні здібності та 
зміцнює безпеку своєї діяльності на ринку.

таким чином, головною метою антикризо-
вого управління є забезпечення стабільного 
положення на ринку економічних політичних і 
соціальних метаморфоз на основі упереджу-
ючих стратегічних заходів. важливою обста-
виною для менеджменту є знання про кризу, 
її характер, можливі прояви в життєдіяльності 
системи, що є основою для розроблення 
заходів щодо запобігання чи пом'якшення 
негативних і посилення позитивних наслідків. 
для цього необхідні знання про те, на якому 
етапі життєвого циклу знаходиться система, 
який вид перехідного періоду очікується й якої 
глибини процеси прогнозуються. 

Як було зазначено вище, метою антикризо-
вого управління є розроблення і реалізація захо-
дів, які спрямовані на попередження виникнення 
негативних явищ, які приводять до кризового 
стану підприємство, забезпечення його фінан-
сової стійкості і стійкого положення на ринку за 
різних змін економікою середовища. до показ-
ників, які характеризують стан підприємства як 
кризове, належать: зниження розмірів прибутку 
і рентабельності, внаслідок чого погіршується 
фінансовий стан підприємства; збитковість під-
приємства, у результаті якої зменшується або 

повністю вичерпуються резервні 
фонди підприємства; неплато-
спроможність, яка може при-
вести до припинення діяльності 
підприємства.

основними причинами виник-
нення кризи на підприємствах 
є дефіцит капіталовкладень у 
технічний розвиток, утрата рин-
ків збуту, зменшення попиту на 
продукцію, погіршення умов 
доступу до кредитування, високі 
відсоткові ставки, політична 
нестабільність тощо.

ефективність антикризо-
вого управління зумовлена 
здатністю фірми конструк-
тивно реагувати на зміни, які 
загрожують її нормальному 
функціонуванню. треба зазна-
чити, що на підприємствах 
майже не запровадженні меха-
нізми попередження кризи. 
діють лише механізми усу-
нення негативних наслідків  Рис. 1. антикризове управління підприємством [5, с. 6]
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кризи, відсутні інтегровані системи анти-
кризового управління та ризик-менедженту. 
недостатня увага приділяється питанню роз-
роблення антикризових програм для підпри-
ємств, які базуються на визначенні можливих 
ризиків, їх кількісній оцінці та обранні меха-
нізмів управління ними.

для здійснення процедури управління 
кризовим підприємством дають оцінку таким 
характеристикам: кредитному портфелю під-
приємства; коефіцієнту важливості боргу; 
якості фінансового стану підприємства; озна-
кам неплатоспроможності підприємства. 

Процес виходу підприємства з кризи є набо-
ром заходів, спрямованих на поступальне 
поліпшення якості фінансового стану і пере-
хід підприємства з розряду кризових у розряд 
здатних: комплексний аналіз якості фінансо-
вого стану; фінансова стабілізація нездібного 
підприємства; аналіз можливостей фінансо-
вого оздоровлення; розроблення інвестиційної 
програми для виходу підприємства з кризи; 
вихід підприємства з кризового стану.

Механізм антикризового управління пред-
ставлений сукупністю послідовних етапів:

1. обґрунтування мети і завдань антикри-
зового управління, спрямованого на подо-
лання поточної нестабільної ситуації або 
запобігання її погіршенню у майбутньому.

2. визначення об'єкта і суб'єкта антикри-
зових втручань, а також часового фактору у 
вирішенні соціально-економічних проблем.

3. діагностика ресурсних можливостей 
об'єкта антикризового управління для форму-
вання бажаного рівня ефективності господар-
ських рішень.

4. розроблення і реалізація антикризової 
програми підприємства, спрямованої на подо-
лання проблем в умовах ресурсних і часових 
обмежень.

5. Формування пропозицій щодо запобі-
гання кризовим явищам у майбутньому.

таким чином, антикризові заходи, зокрема 
превентивні, повинні полягати в адекватному 
реагуванні на сигнали, джерелом яких є окремі 
індикатори раннього запобігання. За допомо-
гою внутрішніх індикаторів раннього запобі-
гання створюється база даних загроз і кризових 
ситуацій, які притаманні саме цьому підприєм-
ству на цьому етапі розвитку або в найближ-
чій перспективі. для підвищення ефективності 
антикризового управління необхідним є комп-
лексне обстеження діяльності підприємства.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, процес антикризового управління має 
передбачати цілеспрямованість, послідовність, 
своєчасність прийняття рішень та їх адаптова-
ність у процесі життєдіяльності підприємства. 
в авторському розумінні антикризове управління 
повинно охоплювати всі підсистеми управління 
підприємством: операційну, технічну, фінансову, 
стратегічну, маркетингову, кадрову. визначені 
підсистеми не функціонують ізольовано. осно-
вна мета антикризового управління полягає в 
узгодженості та координації дій між цими систе-
мами, створенні умов для їх працездатності.

Підсумовуючи, можна визначити, що ство-
рення антикризової програми підприємства 
сприятиме зміцненню положення суб’єкта 
господарювання в умовах мінливого зовніш-
нього середовища і забезпечуватиме перехід 
організацій на інтенсивний тип розвитку.
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матричні методи стратегічного планування діяльності 
підприємств зв’язку
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у статті розкрито суть та відмінності стратегічного планування. Проаналізовано основні матричні методи 
стратегічного планування та можливості їх застосування для розроблення стратегій діяльності підприємств 
зв’язку. наведено приклад дослідження окремих послуг компанії «київстар» на ринку мобільного зв’язку укра-
їни за допомогою методу Бостонської консалтингової групи.

ключові слова: стратегія, стратегічне планування, матричні методи, матриця Бостонської консалтингової 
групи, підприємства зв’язку.

Лазоренко Л.в. МатричнЫе МетодЫ стратеГическоГо ПЛанированиЯ деЯтеЛьности 
ПредПриЯтий свЯЗи

в статье раскрыта суть и отличия стратегического планирования. сделан анализ основных матричных 
методов стратегического планирования и возможности их использования для разработки стратегий деятель-
ности предприятий связи. Приведен пример исследования отдельных услуг компании «киевстар» на рынке 
мобильной связи украины с помощью метода Бостонской консалтинговой группы.

ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, матричные методы, матрица Бостонской 
консалтинговой группы, предприятия связи.

Lazorenko L.V. MATRIX METHODS OF STRATEGIC PLANNING OF ACTIVITY OF ENTERPRISES 
OF CONNECTION

Essence and differences of the strategic planning are exposed in the article. The basic matrix methods of the 
strategic planning and possibility of their application for development of strategies of activity of enterprises of con-
nection are analyzed. An example of research of some kind of services of company «Kyivstar» at the market of 
mobile communication of Ukraine by method of Boston consulting group is given.

Keywords: strategy, strategic planning, matrix methods, matrix of Boston consulting group, enterprises of 
connection.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасний етап розвитку економіки 
вимагає від підприємств постійного підвищення 
ефективності діяльності та конкурентоспро-
можності послуг на основі впровадження досяг-
нень науково-технічного прогресу, провідних 
систем управління, використання інноваційних 
методів завоювання ринку та утримання своїх 
позицій. розроблення стратегії розвитку будь-
якого підприємства є невід'ємною умовою його 
успішного функціонування на внутрішньому і 
зовнішньому ринках. Питання обґрунтування 
методів стратегічного планування особливо 
набуває актуальності для підприємств зв’язку, 
тому що саме вони найбільше залежать від 
змін, що відбуваються у світі технологій та 
маркетингу, і повинні постійно враховувати ці 
зміни у своїй діяльності для утримання та роз-
витку своїх конкурентних переваг.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сутність та особливості стратегічного плану-
вання діяльності підприємства розглянута в 

працях таких учених, як: і. ансофф, в.а. Бело-
шапка, к. Боумэн, в.а. василенко, а. демб, 
Г.в. Загорій, Ф.Ф. нойбауер, Ф.Ф. нойбауер 
Г.і. ткаченко та ін. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. на сьогодні важливо 
визначити найбільш ефективний метод 
стратегічного планування для розроблення 
стратегії розвитку діяльності підприємств 
зв’язку з метою забезпечення їх ефектив-
ного функціонування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є обґрунту-
вання ролі окремих методів стратегічного пла-
нування та їх вплив на кінцеві результати діяль-
ності підприємств зв’язку в сучасних умовах.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. сучасне управління підприємством 
вимагає використання стратегічних методів 
і моделей. але на особливу увагу заслугову-
ють методи стратегічного планування, тому 
що саме вони дають можливість розробити Ек
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й обґрунтувати основні напрями діяльності 
компанії з урахуванням усіх її можливостей, 
загроз та впливів різних факторів зовнішнього 
і внутрішнього середовища.

стратегічне планування суттєво відрізня-
ється від стратегічного управління підприєм-
ством, а отже, його методи також відмінні від 
методів стратегічного менеджменту. Перша 
істотна відмінність стратегічного планування 
від управління за допомогою вибору стратегіч-
них позицій полягає в доповненні планування 
потенціалу фірми плануванням її стратегії. 
друга відмінність полягає в систематичному 
подоланні опору змінам у процесі реалізації 
запланованої стратегії і зміни організаційних 
можливостей.

для оцінки позицій підприємств, функціо-
нуючих у конкурентному середовищі, можуть 
використовуватися різні методи, але осо-
бливу цікавість являють якісні методи оцінки. 
одним із головних інструментів якісного ана-
лізу позиціонування підприємства в конку-
рентному середовищі є матричні методи. до 
того ж ці методи можуть широко використову-
ватися в підприємствах зв’язку.

Матричний підхід міцно завоював популяр-
ність у західних дослідників менеджменту й 
уважається одним із найпоширеніших мето-
дів оцінки якості діяльності підприємств 
[1, с. 272]. Початком появи матричного ана-
лізу можна вважати 1960-ті роки, коли підси-
лилися роль і значення стратегічного аспекту 
в діяльності підприємств. його перевагою є 
те, що він дає змогу досліджувати розвиток 
підприємства в динаміці. 

Матриця – це модель, що може бути побу-
дована на основі будь-яких показників. най-
більше поширення одержали двовимірні 
матриці, за допомогою яких підприємства або 
послуги можуть порівнюватися один з одним 
за такими критеріями, як темп зростання про-
дажів, відносна конкурентна позиція, стадія 
життєвого циклу, частка ринку, привабливість 
галузі тощо. 

При цьому, на думку о. тищенка й о. Голо-
вко [2, с. 98], реалізуються принципи сегмен-
тації ринку (виділення значних критеріїв на 
основі аналізу зовнішнього середовища), ана-
лізу діяльності підприємства та узгодження 
(попарного порівняння критеріїв). у моделях 
різних консалтингових фірм використовуються 
різні змінні на основі двовимірних матриць, в 
яких по одній осі фіксують значення внутріш-
ніх факторів, а по іншій – зовнішніх. 

для реалізації матричного підходу необ-
хідна попередня робота:

1) визначення переліку об’єктів, щодо яких 
розглядається первинний, вторинний і тре-
тинний впливи факторів;

2) визначення переліку факторів, які мають 
значний вплив на конкурентоспроможність 
підприємства.

Під час аналізу підприємств-конкурентів 
застосовується досить багато матриць тієї 
або іншої спрямованості. існує необхідність 
систематизації цих матриць, а також поетап-
ного впровадження матричного підходу на 
всіх етапах функціонування підприємств. різні 
вчені пропонують різні класифікації матриць, 
але ми зосередимося на тій, яка найбільше 
підходить для використання підприємствами 
зв’язку з метою оцінки їх конкурентних пере-
ваг, позиції на ринку, якості послуг, а також 
розроблення стратегій їх розвитку з урахуван-
ням сучасних вимог ринку.

Залежно від рівня стратегічного пла-
нування можна виділити три рівня: рівень 
корпорації, бізнес-рівень, функціональний 
рівень. Матриці стратегічного планування на 
рівні корпорації аналізують її діяльність, здій-
снюють портфельний аналіз, а також аналіз 
ситуації в корпорації у цілому. Бізнес-рівень 
включає матриці, які мають відношення до 
конкретного підприємства або до його товару 
чи послуги, аналізують властивості цього 
товару чи послуги, ситуацію на ринку тощо. 
Матриці функціонального рівня досліджують 
фактори, що впливають на функціональні 
сфери підприємства [3, с. 212–216].

Якщо розглядати ці матриці у розрізі підпри-
ємств зв’язку, то слід зазначити, що найбільш 
використовуваними є матриці першого і тре-
тього видів, коли слід зробити аналіз діяльності 
підприємства, тоді доцільно використовувати 
матрицю корпорації, та у разі дослідження 
впливу різних факторів на діяльність організа-
ції слід застосувати функціональну матрицю.

 Залежно від об’єкта вивчення. класифі-
кація за об’єктом вивчення ділить матриці на 
групи залежно від досліджуваного об’єкта. 
у матриці «оцінка успішності стратегії» 
об’єктом вивчення є конкурентна стратегія 
підприємства, так само як і в матриці «рівень 
технологічних можливостей – рівень страте-
гічного потенціалу» [4, с. 284]. іншим об’єктом 
дослідження виступає портфель компа-
нії. у цій групі прикладами можуть служити 
матриці Shell, БкГ. Цей вид матриць також є 
популярним у процесі стратегічного плану-
вання підприємств зв’язку.

Залежно від етапу стратегічного плану-
вання. Поетапне впровадження матричного 
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інструментарію в плануванні діяльності під-
приємства допомагає йому досконало про-
вести аналіз ситуації.

Залежно від факторів, формуючих 
матрицю. Побудова двовимірної матриці здій-
снюється на перетині двох обраних факто-
рів, тобто матриця висвітлює взаємодію двох 
обраних показників під час формування кон-
курентної стратегії [3, с. 212–216].

Цей вид матриць може використовува-
тися абсолютно в будь-яких підприємствах, 
включаючи підприємства зв’язку, наприклад 
під час дослідження впливу введення нової 
послуги чи тарифу на прибуток компанії або 
зміни вартості окремих послуг на прибуток 
компанії, або введення нових технологічних 
можливостей (витрати на їх впровадження) 
на прибуток підприємства тощо.

одним із найвідоміших методів є матриця 
Бостонскої консалтингової групи, розроблена 
в 60-х роках (матриця БкГ). даний метод 
дає змогу приймати рішення стосовно вкла-
день, що мають довгострокову перспективу в 
організаціях, що вироблять різні продукти чи 
послуги, що перебувають на різних стадіях 
життєвого циклу та мають різні темпи росту 
та різні частки ринку.

основна увага в моделі Бостонскої кон-
салтингової групи зосереджується на потоці 
готівки організації, яка або спрямовується 
(споживається) на проведення операцій в 

окремо взятій бізнес-сфері, або виникає 
(породжується) внаслідок таких операцій. 
уважається, що рівень доходу чи витрат 
готівки дуже сильно функціонально залежить 
від темпів зростання ринку і відносної частки 
організації на цьому ринку. темпи зростання 
бізнесу організації визначають темп, в якому 
організація буде використовувати готівку 
[3, с. 212–216].

рішення, що допускає модель Бостонскої 
консалтингової групи, залежать від стано-
вища конкретного виду бізнесу організації у 
стратегічному просторі, утвореному двома 
координатними осями. на вісі ординат відкла-
дається, як уже зазначалося, значення темпів 
зростання ринку, а на іншій – прибуток ком-
панії або відносна частка ринку, що належить 
підприємству. діаметр кульки на матриці від-
повідає обсягу продажу продукту чи послуги 
[5, с. 88].

ситуації з рухом коштів відображають ква-
дранти матриці [5, с. 89]:

– дикі кішки – великий темп росту про-
дукту і низька частка ринку. для збільшення 
частки необхідні великі інвестиції, які зможуть 
перетворити продукт у зірку;

– зірки – високий темп росту, висока 
частка ринку. Цей продукт чи послуга може 
приносити достатній прибуток, щоб підтри-
мувати своє існування, проте можливі деякі 
фінансові складності;

Рис. 1. матриця Бостонської консалтингової групи [5, с. 89]

                                    

                           

                      
             

Рис. 3.1    Матриця “Ріст - частка ринку”.
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– дійні корови – низькі темпи росту, висока 
частка ринку. Цей продукт чи послуга дає 
великий прибуток, який може витрачатися на 
диких кішок та зірок;

– собаки – низькі темпи росту, низька 
частка ринку. Продукт не приносить прибутку 
або дає низьку фінансову віддачу. Потребує 
великої уваги за зусиль із боку керівництва 
фірми.

у моделі Бостонскої консалтингової групи 
основними комерційними цілями організації 
передбачаються зростання норми та маси 
прибутку. При цьому набір допустимих стра-
тегічних рішень щодо того, як можна досягти 
цієї мети, обмежується чотирма варіантами 
[6, с. 214]:

1. збільшенням частки бізнесу організації 
на ринку;

2. боротьбою за збереження частки біз-
несу організації на ринку;

3. максимальним використанням стано-
вища бізнесу організації на ринку;

4. звільненням від цього виду бізнесу.
Цей метод широко використовується для 

стратегічного аналізу діяльності підприємств 
зв’язку. Прикладом такого застосування є 
дослідження, зроблене науковцями с.П. уси-
ком та с.а. Пономаренко, щодо оцінки послуг 
компанії «київстар» за допомогою матриці 
БкГ. у результаті свого аналізу вони прийшли 
до висновку, що в квадрант «дійні корови» 
потрапляють передплачені послуги та контр-
актні послуги для бізнес-абонентів, а перед-
плачені молодіжні послуги, послуги роумінгу 
та контрактні послуги для фізичних осіб 

потрапляють в квадрант «собаки», що озна-
чає, що підприємству потрібно докладати 
значних зусиль, щоб покращити цю ситуацію, 
або знайти альтернативу даним послугам. 
Хоча, якщо аналізувати частку компанії «київ-
стар» у загальному обсязі продажів на ринку 
послуг мобільного зв’язку, то підприємство 
навіть по передплачених молодіжних послу-
гах, послугах роумінгу та контрактних послу-
гах для фізичних осіб займає провідні позиції 
і становить 38%, 37,1% та 24,3% відповідно 
[7, с. 343].

висновки з цього дослідження. Засто-
сування матричних методів оцінки необ-
хідне під час прийняття стратегічних рішень 
і виборі конкурентної стратегії, що є осно-
вою формування сталої конкурентної пози-
ції підприємств зв’язку на ринку. Матриці 
можуть використовуватися під час розро-
блення всіх видів стратегій на всіх етапах 
стратегічного планування діяльності підпри-
ємства, на кожному з яких матричний аналіз 
має свою специфіку. 

для ефективного використання методів 
стратегічного планування кожна послуга 
підприємства зв’язку повинна аналізува-
тися окремо, що дає змогу порівняти їх між 
собою. крім того, таке порівняння можна 
зробити з подібними послугами конкурентів 
для оцінки своєї частки на ринку і своїх мож-
ливостей розвитку бізнесу. використання 
таких підходів на підприємствах зв’язку 
дасть їм змогу своєчасно оцінити ситуацію 
на ринку, утримати свої позиції та бути кон-
курентоспроможними.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасні тенденції розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій (ікт) форму-
ють конкурентну платформу ключових драй-
верів соціально-економічного прогресу. їх 
широке поширення сприяє швидкому транс-
формаційно-інноваційному процесу в бага-
тьох секторах економіки, підвищенню якості 
життя, ефективності ведення бізнесу та дер-
жавного управління, виникненню нових форм 
навчання, комунікації та соціалізації людей, 
забезпеченню доступу до великого масиву 
інформації. для країн, що претендують на 
формування сучасного типу економіки, ікт 
мають стратегічне значення, займаючи осо-
бливе положення серед наукомістких галузей. 
досвід розвинених країн показує, що розро-
блення та використання ікт значно впливає 
на підвищення продуктивності праці, кон-
курентоспроможності та прискорення соці-
ально-економічного розвитку.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний внесок у дослідження проблеми 
становлення та розвитку інформаційного сус-
пільства, впливу ікт на соціально-економіч-
ний розвиток зробили зарубіжні вчені: у. дай-
зард, З. Бжезинський, д. Белл, П. друкер, 
М. кастельс, д. Лайон, й. Масуда, а. тоф-
флер, а. ракітов, р. Цвильов. Перспективи 
розвитку інформаційного суспільства в укра-
їні висвітлено у працях с. войтко, в. Гурков-
ського, М. Мельника, Ю. рижкової, в. степа-
нової, а. семенченко, Ю. Максименко.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження сутності дефініції «інформаційне 
суспільство», визначення тенденцій його 
подальшого розвитку в україні, оцінка роз-
витку ікт в україні на основі даних міжна-
родних рейтингів та окреслення проблем, 
знаходження і використання інструментів 
щодо їх вирішення. Ек
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виклад основного матеріалу дослі-
дження. динамічний розвиток ринкового 
середовища, посилення процесів глобалі-
зації, стрімке зростання вимогливості спо-
живачів щодо якості послуг та забезпечення 
високого рівня комфортності зумовлюють 
необхідність подальшого теоретичного 
осмислення та наукового обґрунтування еко-
номічно-соціального розвитку, яке вступило в 
якісно нову фазу, що має всі окреслення та 
ознаки інформаційного суспільства. 

інформаційне суспільство – це суспільство, 
засноване на впровадженні інформаційно-
комунікаційних технологій, з динамічною 
економікою і високими показниками доходів 
на душу населення, ефективними механіз-
мами ведення бізнесу, якісно новими рівнем 
освіти (нові форми навчання) та рівнем охо-
рони здоров'я, комунікаціями та соціаліза-
цією людей, що забезпечуються доступом до 
інформації різного характеру та призводить 
до інноваційного розвитку, підвищення конку-
рентоспроможності і добробуту країни.

Характерними рисами інформаційного сус-
пільства є [1; 2]:

– збільшення ролі інформації та знань у 
житті суспільства;

– розширення кола людей, зайнятих 
інформаційними технологіями, комунікаці-
ями і виробництвом інформаційних продуктів 
і послуг, зростання їхньої частки у валовому 
внутрішньому продукті (ввП);

– зростання інформатизації та ролі (іт) у 
суспільних та господарських відносинах;

– створення глобального інформаційного 
простору, який забезпечує ефективну взаємо-
дію людей, доступ їх до світових інформацій-
них ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо 
інформаційних продуктів і послуг.

Японський учений й. Масуда в роботі 
«інформаційне суспільство як постіндустрі-
альне суспільство» (1981 р.) запропонував 
ґрунтовну філософську концепцію щодо 
інформаційного суспільства. він визначив, 
що постіндустріальне суспільство й є інфор-
маційним. його композиція майбутнього сус-
пільства має такі принципи:

– основою нового суспільства буде 
комп’ютерна технологія з її фундаменталь-
ною функцією заміщувати або посилювати 
розумову працю людини;

– інформаційна революція буде швидко 
перетворюватися на нову продуктивну силу і 
зробить можливим масове виробництво ког-
нітивної, систематизованої інформації, техно-
логій і знання;

– потенційним ринком стане «кордон піз-
наного», зросте можливість вирішення про-
блем і розвиток співробітництва;

– провідною галуззю економіки стане 
інтелектуальне виробництво, продукція якого 
буде акумулюватися, а акумульована інфор-
мація стане поширюватися через синерге-
тичне виробництво і пайове використання;

– у новому інформаційному суспільстві 
основним суб’єктом соціальної активності 
стане «вільне співтовариство», а політичною 
системою має бути «демократія участі»;

– основною метою в новому суспільстві 
буде реалізація «цінності часу» [3].

М. кастельс для характеристики інфор-
маційного суспільства щодо соціально-полі-
тичних та економічних особливостей обрав 
основою глобальну економіку та міжнародні 
фінансові ринки. визначаючи, що феномен та 
природа інформації дає їй можливість легко і 
швидко опинятися будь-де, долаючи всі пере-
шкоди і кордони. інформаційна ера представ-
лена їм як епоха глобалізації. Мережеві струк-
тури, яким він приділяє досить велику увагу, 
є і засособом, і продуктом глобалізації сус-
пільства. «саме мережі становлять нову соці-
альну морфологію наших суспільств, а поши-
рення «мережевої» логіки значною мірою 
позначається на ході та результаті процесів, 
пов’язаних із виробництвом, повсякденним 
життям, культурою і владою» [4].

Мережева структура – це комплекс 
пов’язаних вузлів, конкретний зміст яких 
залежить від характеру тієї чи іншої мереже-
вої структури. Мережева форма організації 
бізнесу дає змогу швидко адаптуватися до 
зовнішніх умов, що змінюються. саме так діє 
багато великих транснаціональних корпора-
цій, пристосовуючись до мінливості глобаль-
ної економіки, витримуючи конкуренцію. на 
думку вченого, суспільство зараз переживає 
поширення мережевої організаційної куль-
тури, що дотепер не претендувала на роль 
домінуючої, проте за ефективністю вища 
за нинішню ієрархічну. Мережеві структури 
ініціюють власники капіталу, які формують 
концептуальне цілевизначення, створюючи 
мережеві організації під свої проекти. науко-
вець виділяє різні види мереж: мережу гло-
бальних фінансових потоків, мережу засобів 
масової інформації та ін. [5, с. 174–176]. 

належність інформаційно-комунікаційних 
технологій (ікт) до високотехнологічного сек-
тору економіки водночас підвищує та полегшує 
рівень складності вирішення завдань форму-
вання та управління конкурентними перевагами 
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підприємств. основними драйверами розвитку 
підприємств є: зміцнення сталих, традиційних, 
сформованих конкурентних переваг, розвиток 
принципово нових, стратегічно обґрунтова-
них, тактично виважених конкурентних переваг 
інформаційного суспільства.

досконало оцінити та проаналізувати 
потенціал розвитку інформаційного суспіль-
ства в цілому можна за допомогою відповідних 
рейтингів. о. виноградова акцент ставить на 
двох групах рейтингів. до першої слід віднести 
рейтинги інформаційно-комунікативного роз-
витку, що характеризують рівень розвитку ікт 
у країнах світу: індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, індекс мережевої 
готовності, індекс інформаційного суспільства, 
індекс цифрових можливостей, індекс можли-
востей розвитку ікт, індекс дифузії ікт, індекс 
цифровий доступності, індекс електронної 
готовності, індекс технологічної готовності, 
індекс розвитку електронного уряду, індекс 
цифрового поділу, міжнародний індекс розви-
тку інтернету тощо. до другої групи рейтингів 
доцільно включити рейтинги науково-техніч-
ного розвитку країн, під час розрахунку яких 
використовуються дані по телекомунікацій-
ній галузі або враховується їх безпосередній 
зв'язок з ікт-сферою, а саме: індекс техноло-
гічних досягнень, індекс економіки знань, гло-
бальний індекс інновацій, індекс глобальної 
конкурентоспроможності тощо [6, с. 51–52].

спеціалізованим підрозділом оон у 
галузі інформаційно-комунікаційних техно-

логій – Міжнародним союзом електрозв’язку 
(International Telecommunication Union) розро-
бляється міжнародний рейтинг рівня розви-
тку інформаційного суспільства країн. Міжна-
родний союз електрозв’язку (Мсе) визначає 
рівень розвитку інформаційного суспіль-
ства за допомогою індексу розвитку ікт (ICT 
Development Index – IDI), який складається із 
субіндексів: доступу до ікт; використання ікт; 
навичок людини (табл. 1) [5]. 

індекс розвитку ікт – це інтегральний 
індекс, що поєднує 11 показників, які склада-
ють одне контрольне значення, яке може слу-
гувати для моніторингу та порівняння змін у 
галузі інформаційно-комунікаційних техноло-
гії (ікт) у різних країнах. 

Якщо проаналізувати основні показники 
розвитку інформаційного суспільства україни, 
кількість фіксованих ліній має тенденцію до 
зниження, мобільний зв’язок, навпаки, набирає 
обертів, зростає кількість домогосподарств, які 
мають комп’ютери та доступ до інтернету.

За методологією всесвітнього економічного 
форуму порівняльний аналіз розвитку інформа-
ційного суспільства проводиться за допомогою 
індексу мережевої готовності NRI (Networked 
Readiness Index) серед 139 країн (табл. 2).

Методику обчислення індексу розроблено 
в 2001 р., а починаючи з 2002 р. Звіт про 
дослідження мережевої готовності за цією 
методикою готується всесвітнім економічним 
форумом та Міжнародною школою бізнесу 
INSEAD у рамках щорічної серії доповідей 

таблиця 1
основні індикатори індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

субіндекс індикатори 2013 р. 2014 р. 2015 р.

доступ до 
ікт

кількість фіксованих телефонних ліній на 100 меш-
канців 26,15 24,64 21,62

кількість абонентів мобільного зв’язку на 100 меш-
канців 138,6 144,8 144,02

Міжнародний інтернет-трафік (біт/с) на одного інтер-
нет-користувача 52883 52883 52883

частка домогосподарств із комп’ютерами 40,5 56,1 56,1
частка домогосподарств, які мають доступ до інтер-
нету 43,7 47,7 37,1

викорис-
тання ікт

частка осіб, які використовують інтернет 40,95 46,24 48,88
кількість абонентів фіксованого широкосмугового 
зв’язку на 100 мешканців 43,8 42,4 42,1

кількість абонентів безпровідного широкосмугового 
зв’язку на 100 мешканців 92,9 93,1 93,3

навички 
людини

рівень грамотності дорослого населення 99,7 99,7 99,7
частка осіб із середньої освітою 97,8 98,0 98,1
частка осіб із вищої освітою 79,7 79,8 79,8

Джерело: складено автором на основі [7; 8]
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про стан розвитку інформаційного суспіль-
ства у світі. відповідно до всесвітнього звіту 
з інформаційних технологій 2010 – 2011 рр., 
індекс мережевої готовності вимірює рівень 
розвитку інформаційно-комунікаційних техно-
логій конкретної держави за 71 параметром 
(індикатором), що об’єднані в три великі групи 
(субіндекси): 1) наявність умов для розвитку 
ікт (середовище ікт); 2) готовність громадян, 
бізнесу та державних органів до використання 
ікт; 3) рівень використання ікт у суспільному 
житті, у комерційному та державному секто-
рах країни [9].

розглядаючи динаміку індексу мережевої 
готовності за країнами щодо україни, можна 
визначити тренд до зростання значення з 
2013 по 2016 р. країни першої десятки пока-
зують різноспрямованість індексів, однак 
коливання невеликої амплітуди.

висновки з цього дослідження. інформа-
ційне суспільство, впроваджуючи інформаційно-
комунікаційні технології, стимулює динамічний 
розвиток економіки, конкурентоспроможність 
підприємств, ефективні інструменти управління 
бізнесу, що призводить до втілення інновацій 
і підвищення добробуту країни. За міжнарод-
ними рейтингами можна простежити позитивну 
динаміку розвитку інформаційного суспільства 
україни, але необхідні додаткові поштовхи для 
більш динамічного шляху. одна з можливостей 
прориву – впровадження мереж 4G і 5G із роз-
робленням тактичних і стратегічних рівнів роз-
витку із залученням кваліфікованих вітчизняних 
виробників, операторів зв'язку, венчурних фон-
дів, дослідницьких організацій, що дасть змогу 
сформувати лідерів галузі. Лідерство дасть 
право окреслювати драйвери майбутнього та 
формувати конкурентні переваги.

таблиця 2
Рейтинг країн за індексом мережевої готовності NRI

Рейтинг 2016 р.  країна 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
1 сінгапур 5,96 5,97 6,0 6,0
2 Фінляндія 5,98 6,04 6,0 6,0
3 Швеція 5,91 5,93 5.8 5,8
4 норвегія 5,66 5,7 5.8 5,8
5 сШа 5,54 5,61 5.6 5,8
6 нідерланди 5,81 5.79 5.8 5,8
7 Швейцарія 5,66 5,62 5,7 5,8
8 велика Британія 5,64 5,54 5,6 5,7
9 Люксембург 5,37 5,53 5,6 5,7
10 Японія 5,24 5,41 5,6 5,6
42 Польща 4,19 4,24 4,4 4,5
64 україна 3,87 3,87 4,0 4,2

Джерело: складено автором на основі [10]
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Ефективна система логістики як спосіб отримання 
конкурентних переваг торговельних мереж

лиса с.с.
кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри торговельного підприємництва та логістики
київського національного торговельно-економічного університету

у статті досліджено показники оцінювання ефективності логістичного ланцюга, розглянуто критерії для 
оцінювання логістики торговельної мережі. Запропоновано визначати ефективність логістичного ланцюга у 
цілому та окремо кожний функціональний складник. адаптовано показники оцінювання інвестиційних проек-
тів для оцінювання логістики торговельної мережі. на основі розрахунку розглянутих показників можна при-
ймати управлінські рішення щодо вдосконалення логістичної стратегії.

ключові слова: логістика, логістичний ланцюг, ефективність логістики, логістика торговельної мережі, 
розподільчий центр, аутсорсинг.

Лысая с.с. ЭФФективнаЯ систеМа ЛоГистики как сПосоБ ПоЛучениЯ конкурентнЫХ 
ПреиМуЩеств торГовЫХ сетей

в статье исследованы показатели оценки эффективности логистической цепи, рассмотрены критерии 
для оценки логистики торговой сети. Предложено определять эффективность логистической цепи в целом и 
отдельно каждую функциональную составляющую. адаптированы показатели оценки инвестиционных про-
ектов для оценки логистики торговой сети. на основе расчета данных показателей можно принимать управ-
ленческие решения по совершенствованию логистической стратегии.

ключевые слова: логистика, логистическая цепь, эффективность логистики, логистика торговой сети, 
распределительный центр, аутсорсинг.

Lysa S.S. AN EFFECTIVE SYSTEM OF LOGISTICS AS A WAY OF OBTAINING COMPETITIVE ADVANTAGES 
OF TRADE NETWORKS

In the article the performance evaluation of the effectiveness of the logistics chain, discussed criteria for evaluat-
ing logistics distribution network. A measure the effectiveness of the logistics chain as a whole and separately each 
functional component. Adapted performance evaluation projects to evaluate logistics distribution network. Based on 
the calculation parameters handled can make management decisions for improving sourcing.

Keywords: Logistics, logistics chain, logistics efficiency, retail logistics, distribution center, outsourcing.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасна проблема забезпечення 
торговельних підприємств товарами за допо-
могою різних ланцюгів постачання пов’язана 
з економічним станом підприємства. у забез-
печенні сталості процесів розвитку та функ-
ціонування торговельного підприємства 
обов’язковою умовою є підвищення ефек-
тивності управління матеріальними, інфор-
маційними та фінансовими потоками між 
торговельними підприємствами та їхніми 
постачальниками, тобто підвищення ефек-
тивності управління логістичними ланцюгами 
постачання. на сучасному етапі розвитку 
економіки конкуренція посилилася між систе-
мами створення вартості товару та ланцюгами 
його поставок. у зв'язку із цим виникає необ-
хідність у розробленні методичних підходів до 
управління конкурентоспроможністю логіс-
тичних ланцюгів через оцінку витрат, оцінку 
економічної ефективності, оцінку результа-

тивності підприємства у цілому і логістичного 
ланцюга зокрема.

Логістика, будучи універсальною наукою, 
довела ефективність свого застосування у 
різних сферах діяльності підприємств. торго-
вельні підприємства велику увагу приділяють 
розвитку логістики на підприємстві, управ-
лінню логістичними процесами та системами, 
що, своєю чергою, дає їм змогу мінімізувати 
витрати. останнім часом керівники торго-
вельних мереж почали більше уваги приді-
ляти інтегрованим ланцюгам постачання, а 
також звернули увагу на цінність, на додат-
ковий дохід від використання логістики. тор-
говельні мережі намагаються впровадити 
схему роботи ланцюгів постачання в повному 
обсязі, а не окремі логістичні функції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
дослідженням у сфері логістики, а саме ефек-
тивності логістичної діяльності торговельного 
підприємства, присвячено роботи таких уче- Ек
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них, як Л.Б. Миротин [1; 7], д.в. кочубей [3], 
в.і. сергєєв [2], Л.в. Фролова [5]. ефективності 
логістичної системи як інвестиційного проекту 
та методам вибору оптимального інвестицій-
ного проекту в управлінні логістичними ланцю-
гами приділено ще недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження кри-
теріїв, показників оптимального функціону-
вання окремих ланок логістичного ланцюга, 
системи оцінювання логістичного ланцюга 
як інвестиційного проекту; надання методич-
них рекомендацій щодо оцінки ефективності 
логістики у вигляді послідовно виконуваних 
кроків розрахунку критеріїв функціонування.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. в економічній літературі пропону-
ються методичні підходи до визначення загаль-
них логістичних витрат логістичного ланцюга, 
що включають різні показники. Погоджуючись 
зі значущістю пропонованих дослідниками під-
ходів, слід зазначити, що частина показників у 
них є або неформалізованими, або не мають 
відображення у звітності підприємства, що, 
своєю чергою, ускладнює їх розрахунок або 
робить його неможливим. деякі науковці про-
понують методи оцінки витрат логістичних 
систем, однак пропоновані дослідниками кла-
сифікації витрат стосуються й інших частин 
ведення бізнесу, а не лише логістики, мають 
узагальнюючий характер, що не дає можли-
вості оптимізувати логістичні витрати [1, с. 84].

ефективність є найбільш важливою метою 
діяльності будь-якого підприємства, а також 
індикатором його діяльності. оскільки ефек-
тивність будь-якої діяльності може бути досяг-
нута у разі правильного планування, грамотна 
організація діяльності підприємства повинна 
бути об’єктом уваги кожного працівника, який 
робить свій внесок у досягнення чітко сфор-
мульованих цілей. ефективність є мірою як 
економічності, так і результативності викорис-
тання ресурсів. одним із факторів, що підви-
щує конкурентоспроможність торговельного 
підприємства, є побудова ефективної логістич-
ної системи. у межах управління торговель-
ною мережею необхідно ефективно управляти 
логістичними ланцюгами. Модель управління 
повинна враховувати різні фактори, які дають 
змогу визначити взаємозв’язок між отрима-
ним результатом та факторами впливу. роз-
виток підприємництва, зокрема торговельної 
мережі, в умовах ринкової економіки нероз-
ривно пов'язаний із процесом інвестування в 
розвиток. Під час вибору моделі управління 
передусім необхідно обрати оптимальний 

логістичний ланцюг для забезпечення ефек-
тивного функціонування торговельної мережі. 
у класичному підході до управління логісти-
кою мережі використовують декілька варіантів: 
інвестиції в будівництво розподільчого центру 
(рЦ), передача на аутсорсинг виконання логіс-
тичних функцій та оренда складських примі-
щень та транспортних засобів для управління 
логістикою самостійно.

одним із можливих способів оцінювання 
економічної ефективності логістичного лан-
цюга є ефективність інвестиційних проектів. 
Здійснення інвестування в розвиток торго-
вельної мережі відбувається у три стадії, що 
становлять його цикл:

– передінвестиційна стадія, у процесі якої 
розробляються різні варіанти альтернативних 
інвестиційних рішень, проводиться їх оцінка і 
приймається до реалізації їх конкретний варіант;

– інвестиційна стадія, у процесі якої здій-
снюється безпосередня реалізація прийня-
того інвестиційного рішення;

– постінвестиційна стадія, у процесі якої забез-
печується контроль над досягненням передба-
чених параметрів інвестиційних рішень під час 
експлуатації об’єкта інвестування [4, с. 269].

оцінка ефективності інвестицій є най-
більш відповідальним етапом у процесі при-
йняття інвестиційного рішення. результатом 
об’єктивної та всебічної оцінки ефективності 
інвестицій у розвиток торговельної мережі 
є строки повернення вкладеного капіталу в 
управління логістичними ланцюгами мережі 
та темпи її розвитку. 

отже, розглянемо передінвестиційну ста-
дію оцінювання економічної ефективності 
логістичних ланцюгів. Як зазначалося вище, 
в управлінні логістичними ланцюгами вико-
ристовується декілька альтернативних варі-
антів: управління логістичними ланцюгами за 
допомогою будівництва власного рЦ; пере-
дача логістичних функцій на виконання тре-
тій стороні (аутсорсинг); оренда потужностей 
для управління логістичними ланцюгами. 
у кожному із цих варіантів інвестору необ-
хідно провести оцінювання його економічної 
ефективності ще до прийняття рішення про 
його функціонування. така оцінка складна, 
оскільки існує велика кількість одиничних 
показників економічної ефективності інвес-
тиційного проекту, використовуючи значення 
яких неможливо врахувати результати роз-
рахунку інших показників. Це пояснює, чому 
багатофакторна модель управління логістич-
ними ланцюгами та інвестиціями в їх розвиток 
більш точно характеризує реальність. отже, 
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проблема вибору одного оптимального спо-
собу управління логістичними ланцюгами в 
процесі інвестування з багатьох наявних є 
актуальною. оцінка економічної ефективності 
інвестиційних проектів здійснюється за допо-
могою показників та різноманітних критеріїв, 
заснованих на концепції зміни вартості гро-
шей у часі. Показники економічної ефектив-
ності інвестиційних проектів логістичних лан-
цюгів можна розділити на дві групи: статичні 
та динамічні. статичні показники основані на 
облікових оцінках і широко використовуються. 
до даної групи показників належать [4, с. 276]:

1. абсолютний коефіцієнт ефективності 
капітальних вкладень (ккв) для прибуткових 
підприємств:
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де К – капітальні вкладення;
∆П – приріст прибутку за рахунок інвести-

ційних вкладень.
для збиткових підприємств ураховується 

вартість інвестиційного проекту до та після 
інвестування. даний показник простий у вико-
ристанні, оскільки припускається порівняння 
з нормативними величинами. але його вико-
ристання для оцінки ефективності інвестицій-
ного проекту має низку суттєвих недоліків, які 
не дають змоги отримати об’єктивну оцінку 
ефективності реальних інвестицій. основними 
недоліками даного методу є, по-перше, вели-
чина нормативних коефіцієнтів, яка в сучас-
них умовах значно знижена, оскільки не вра-
ховуються рівень інфляції та відсоткові ставки 
за кредитами. По-друге, під час розрахунків 
даного показника не враховується фактор 
часу. отже, у процесі розрахунку порівню-
ються величини, які неможливо порівнювати: 
сума інвестицій у теперішній вартості та сума 
прибутку в майбутній вартості. все це свід-
чить про недоцільність використання даного 
методу оцінювання ефективності капітальних 
вкладень у сучасному інвестиційному менедж-
менті. а це означає, що для оцінки ефектив-
ності логістичного ланцюга як інвестиційного 
проекту даного показника недостатньо;

2. порівняльна ефективність капітальних 
вкладень;

3. період окупності інвестицій;
4. коефіцієнт ефективності інвестицій 

(Accounted Rate of Return, ARR). даний метод 
представляє собою співвідношення серед-
ньої величини прибутку отриманого від ефек-
тивного управління логістичними ланцюгами 
до середньої величини інвестицій, вкладених 
у розвиток логістичної інфраструктури:
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де Pt – річний чистий прибуток, грн.;
ІС – величина початкових інвестицій, грн.;
RV – залишкова вартість.
Загальним недоліком усіх «статичних» 

показників є те, що під час їх розрахунків не 
враховується вартість грошей у часі та мож-
ливість реінвестування отриманих доходів. 
в умовах ринкової економіки у вітчизняній та 
зарубіжній практиці для оцінювання ефектив-
ності інвестиційних проектів застосовується 
низка принципів та методичних підходів. 
одним із базових принципів є оцінка повер-
нення інвестованого капіталу на основі показ-
ника грошового потоку (cash flow). другим 
принципом оцінки є обов’язкове приведення 
до теперішньої вартості як інвестованого 
капіталу, так і суми грошового потоку. третім 
принципом оцінки є вибір диференційованої 
ставки (дисконтної ставки) у процесі дискон-
тування грошового потоку для різноманітних 
інвестиційних проектів. 

оскільки для ефективного управління 
логістичними ланцюгами торговельних мереж 
доречним є будівництво рЦ, можна розгля-
дати його будівництво як реальний інвестицій-
ний проект, тому для оцінки загальної ефек-
тивності впровадження рЦ у функціонування 
логістичного ланцюга торговельної мережі 
пропонується використовувати показники еко-
номічної ефективності реальних інвестиційних 
проектів. усі показники знаходяться між собою 
в тісному взаємозв’язку, тому під час оціню-
вання їх необхідно розглядати в комплексі.

1) чистий приведений дохід дає змогу 
отримати найбільш узагальнену характерис-
тику результату інвестування.
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де CFt – величина збільшення грошового 
потоку, пов’язаного із функціонуванням логіс-
тичного ланцюга в періоді t;

IK0 – початкові інвестиційні витрати на 
впровадження рЦ;

IPt – додаткові інвестиційні витрати в пері-
оді t, пов’язані з необхідністю вдосконалення 
логістичного ланцюга;

r – ставка дисконтування.
для визначення економічної ефективності 

рішення щодо інвестування розглянемо ситу-
ацію з боку інвестора, який бажає отримати 
максимальний прибуток за рахунок змен-
шення загальних сукупних витрат на управ-
ління логістичними ланцюгами.
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За допомогою розрахунку даного показника 
визначаємо величину грошових коштів, яку 
інвестор чекає одержати від проекту будівни-
цтва рЦ, після того як грошові надходження 
окуплять первинні інвестиційні витрати і пері-
одичні грошові витрати, пов'язані із здійснен-
ням проекту. даний показник також можна 
інтерпретувати як загальний прибуток інвес-
тора [4, с. 279]. Значення показника NPV > 0 
означає, що проект слід прийняти; NPV < 0 – 
проект слід відмінити; NPV = 0 – проект ані 
прибутковий, ані збитковий. дані показники, 
як і відповідні їм методи, використовуються у 
двох випадках: 

– для визначення економічної ефектив-
ності передбачуваних незалежних інвестицій-
них проектів, коли потрібно зробити висновок, 
прийняти або відхилити проект;

– для визначення економічної ефек-
тивності взаємовиключних проектів, коли 
робиться висновок, який проект прийняти з 
декількох альтернативних.

використання даного показника має недо-
лік, оскільки дисконтна ставка, як правило, 
приймається незмінною для всього періоду 
експлуатації інвестиційного проекту. але, 
незважаючи на даний недолік, використання 
даного показника у вітчизняній та зарубіж-
ній практиці визнаний найбільш надійним у 
системі показників оцінювання ефективності 
інвестицій [7, с. 279] та рекомендований до 
використання всесвітнім банком.

За допомогою NPV-методу можна визна-
чити не лише економічну ефективність про-
екту, але й розрахувати низку додаткових 
показників. окрім того, показник NPV має 
властивість адитивності в тимчасовому 
аспекті (тобто NPV різних проектів можна 
підсумовувати). Це дуже важлива власти-
вість, що виділяє цей критерій з усіх інших і 
дає змогу використовувати його як основний 
під час аналізу оптимальності інвестиційного 
проекту. Показник NPV дає змогу оцінити 
ефект проекту в абсолютному виразі, але не 
показує, наскільки реальна прибутковість за 
проектом перевищує вартість капіталу.

2) індекс рентабельності інвестицій (рі) 
представляє дохід на одиницю витрат:
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Якщо рI > 1, то проект будівництва рЦ слід 
прийняти; рI < 1 – слід відмінити; рI =1 – про-
ект ані прибутковий, ані збитковий.

індекс рентабельності є відносним показ-
ником, завдяки цьому він зручний під час 

вибору одного проекту з декількох альтерна-
тивних, таких, що мають приблизно однакові 
значення NPV.

3) внутрішня норма рентабельності 
(Internal Rate of Return, IRR) характеризує 
рівень дохідності інвестиційного проекту, 
який забезпечує окупність здійснених вкла-
день за весь період його експлуатації. Якщо 
внутрішню ставку доходності використати 
як ставку дисконтування під час розрахунку 
показника чистої приведеної вартості, то його 
значення буде дорівнювати нулю. IRR показує 
максимально допустимий відносний рівень 
витрат, які можуть бути асоційовані зданим 
інвестиційним проектом. 

4) Період окупності інвестиційного про-
екту (Payback Period, рр) є одним із найбільш 
розповсюджених показників економічної 
ефективності інвестиційних проектів. Період 
окупності визначає очікувану кількість років, 
протягом яких здійснені інвестиції будуть 
повернуті. визначення періоду окупності здій-
снюється так:
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де іс – сума інвестиційних витрат на реалі-
зацію проекту;

сF – середньорічна сума зворотного 
чистого грошового потоку від експлуатації 
інвестиційного проекту.

Модифікований варіант показника «період 
окупності» запропонований і.о. Бланком 
[4, с. 279]. За його допомогою можливо оці-
нити ефективність інвестиційних проектів з 
урахуванням фактору часу, який визнача-
ється так:
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де Пом – модифікований період окупності 
інвестиційного проекту;

іві – сума інвестиційних витрат за проектом 
в і-му періоді вкладення фінансових ресурсів;

чГПі – чистий грошовий потік від інвесту-
вання;

n – кількість періодів експлуатації;
q – ставка дисконтування.
дисконтний період окупності проекту будів-

ництва рЦ – період, протягом якого первинні 
інвестиції покриваються за рахунок чистих 
грошових потоків, що генеруються в ході реа-
лізації проекту, тобто діяльності рЦ. у цілому 
ставка дисконтування має відображати ступінь 
ризику конкретного інвестиційного проекту, а 
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також ринкові процентні ставки, темпи зрос-
тання економіки тощо. в оцінюванні економіч-
ної ефективності інвестиційного проекту будів-
ництва рЦ ставка дисконтування становить 
15%. критерієм ефективності можна вважати 
період окупності інвестиційного проекту, який 
не повинен перевищувати період тривалості 
інвестиційного проекту. він не може перевищу-
вати терміну використання обладнання.

аналізуючи методи розрахунку економічної 
ефективності інвестиційних проектів, які мож-
ливо використати для оцінювання ефектив-
ності інвестицій у будівництво рЦ, видно, що 
кожен із методів володіє певними перевагами 
і недоліками. оскільки в практичній діяльності 
торговельних мереж прийнято використову-
вати лише один показник, це ускладнює вибір 
оптимального варіанту інвестицій (табл. 1). 
розрахувавши вищезазначені показники для 
проекту капітальних інвестицій у будівництво 
рЦ торговельної мережі, ми отримали такі 
результати:

– NPV становить 64,4 млн. грн.;
– PI (індекс прибутковості проекту будівни-

цтва рЦ) досягає рівня 1,58;
– IRR дорівнює 26,55. 
із наведених результатів ми бачимо, що 

чистий дисконтований дохід має значення 

більше 0, внутрішня норма прибутку – більше 
ніж 1, а індекс прибутковості більший. ніж 
ставка дисконтування (15%). За таких умов 
дисконтований період окупності проекту ста-
новитиме близько шести років, що не пере-
вищує період розрахункової довготривалості 
проекту – 15 років. Можна зробити висновок, 
що даний проект інвестування в будівництво 
рЦ можна вважати ефективним, оскільки тер-
мін окупності навіть у три рази менший, ніж 
тривалість діяльності проекту. аналогічно 
було проведено розрахунки альтернативних 
варіантів управління логістичними ланцю-
гами: аутсорсинг логістичних функцій; оренда 
потужностей для управління логістичними 
ланцюгами з використанням рЦ; змішано-
комбінований спосіб. кожен із них був позна-
чений як варіанти а, Б, в, Г. Під час розра-
хунків показника чистої приведеної вартості 
враховувались отримані прибутки внаслідок 
зменшення витрат на виконання логістичних 
функції, які могли би бути передані на аутсор-
синг логістичним операторам. 

Як видно з таблиці, вибір пріоритетного 
показника призводить до вибору різних варі-
антів інвестиційних проектів: із найбільшою 
приведеною вартістю переважає варіант 
а, оскільки має більше всього значення; по 

таблиця 1
Розрахункові значення показників економічної ефективності інвестиційних проектів

показники
альтернативні проекти управ-

ляння логістичними ланцюгами перевага
а Б в Г

розмір суми інвестицій, млн. грн. 143,57 146,22 137,00 102,00
термін функціонування інвестиційного про-
екту, років 15,00 15,00 15,00 15,00

ставка дисконтування, % 15,00 15,00 15,00 15,00
чиста теперішня вартість, млн. грн. 64,40 45,58 64,2 59,29 A
внутрішня норма дохідності, % 26,55 21,00 41,00 23,00 в
індекс рентабельності інвестицій 1,58 1,32 2,80 3,50 Г
термін окупності проекту, роки 5,26 3,80 5,30 4,50 Б

Джерело: власні розрахунки автора 

таблиця 2
аналіз переваг способів управління логістичними ланцюгами за методом паретто

показники
альтернативні способи управління логістичними ланцюгами

а Б в Г
Б в Г а в Г а Б Г а Б в

NPV + + + - - - - + + - + -
IRR - - - + - - + + - + + +
PI + - - - - - + + + + + -
PP + - - - - - + + + + + -

Джерело: опрацьовано на основі [3; 4; 6] 
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внутрішній нормі доходності переважає варі-
ант в; по індексу рентабельності перевагу 
слід віддати варіанту Г, а за терміном окуп-
ності – варіанту д, оскільки даний варіант має 
найменший термін окупності інвестиційного 
проекту. таким чином, кожен проект є пере-
важним за одним із показників, що призводить 
до невизначеності під час вибору оптималь-
ного варіанту для інвестицій. для вирішення 
цієї проблеми доцільно застосовувати багато-
вимірну модель оцінки ефективності інвести-
ційних проектів.

існує багато методів багатокритеріальної 
оптимізації, але розглянемо три основних 
методи: метод Паретто, метод Борда та метод 
ідеального вибору [6]. відповідно до правила 
вибору оптимального варіанту за методом 
Паретто, найкращим із запропонованих аль-
тернативних варіантів інвестування вважа-
ється той, для якого немає жодного проекту 
за визначеними показниками гірше за нього 
та хоча б по одному з показників краще. для 
порівняння проектів за розрахованими показ-
никами економічної ефективності складемо 
таблицю, яка демонструє переваги об’єктів 
інвестування.

у таблиці попарно порівнюються всі аль-
тернативні інвестиційні проекти так, що в 
колонці для проекту A в клітинку на перетині 
рядків NPV і B ставиться «+», якщо значення 
NPV за проектом A більше, ніж за проектом 
B, – знак «–», якщо менше, і знак «о», якщо 
значення рівні. відповідно до методу Парето, 
обирається той проект (має перевагу над 
іншими проектами), якщо в таблиці, складе-
ній для нього, немає жодного стовпця в якому 
відсутній знак «–». наявність у таблицях для 
проектів в, Г стовпця Б, що не має жодного 
знаку «–», означає, що проекти в і Г мають за 
всіма показниками кращі значення, ніж про-
ект Б. у випадку, який розглядається нами, 
лише для проекту Б є інвестиційні проекти, 
що мають перевагу, тому за правилом Парето 
доцільно обирати варіанти крім Б. 

Під час формування інвестиційного порт-
фелю можуть використовуватися комбіновані 
методи, відповідно до яких відбір інвестицій-
ного проекту буде проводитися в декілька 
етапів. на кожному етапі застосовується одне 
з правил із подальшим виключенням вибра-
них варіантів. узагальнена оцінка може здій-
снюватися на основі підсумовування значень 
усіх показників або на основі того показника, 
якому інвестор віддає пріоритет.

Провівши розрахунки та оцінивши дані, 
найпривабливішим для інвестування є логіс-

тичний проект Г (рейтингова оцінка 0,48). 
Перевагою методу ідеального вибору є те, що 
в розрахунках ураховуються пріоритети інвес-
тора у вигляді значущості показників ефек-
тивності інвестиційного проекту.

оцінка інвестиційних проектів за одинич-
ними показниками економічної ефектив-
ності створює суттєву невизначеність під час 
вибору оптимального варіанту для інвесту-
вання в управління логістичними ланцюгами. 
Багатовимірна оцінка інвестиційних рішень 
може здійснюватися на основі різних методів, 
основою яких є аналіз комплексу одиничних 
показників ефективності проектів (для оцінки 
можуть бути використані як «статичні», так і 
«динамічні» показники, кількість яких не обме-
жена). вивчення методів порівняльної рей-
тингової оцінки проектів показало, що засто-
сування методу Парето дає змогу визначити 
проект, найменше привабливий для інвесту-
вання, але залишає для подальшого розгляду 
велику кількість об'єктів. Метод Борда і метод 
ідеального вибору дають змогу виділити 
найпривабливіший об'єкт для інвестування. 
Застосування методів багатовимірної оцінки 
ефективності інвестицій дає змогу суттєво 
зменшити невизначеність в ухваленні інвес-
тиційних рішень, а отже, підвищує їх якість. 

Показником ефективності функціонування 
логістичного ланцюга постачання може бути 
інтегральний критерій оптимальності, або 
критерій мінімуму загальних витрат цього 
ланцюга. таким чином, узагальнюючий показ-
ник можна представити так [3, с. 262].
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де Qi, j, k – об’єм логістичної послуги по 

і-тій операції j-ї функції k-го замовлення; ∑З – 
логістичні витрати по і-тій операції, j-ї функції 
k-го замовлення.

також для оцінювання ефективності можна 
використовувати два види показників: кількісні 
та якісні. Що стосується кількісних показників, 
тут оцінка ефективності ланцюгів постачання 
повинна бути багатокритеріальною і за кож-
ним критерієм доцільно вираховувати питому 
вагу до загального показника ефективності. 
визначати ефективність логістичного лан-
цюга у цілому було б доцільно з оцінюванням 
окремих логістичних функцій або окремих 
ланок ланцюга, таких як: ефективність запа-
сів; ефективність постачання4 ефективність 
транспорту; ефективність складу тощо.

тож зазначимо, що створення й ефективне 
управління логістичним ланцюгом торговель-
ної мережі передбачає отримання ефекту в 
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окремих ланках ланцюга, а також синергетич-
ного ефекту, виникнення якого можливе за 
рахунок появи додаткових витрат в одній чи 
декількох ланках ланцюга.
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де е л, л – загальна ефективність логістич-
ного ланцюга;

е і, л, л – ефективність і-тої ланки логістич-
ного ланцюга;

есинерг – синергетичний ефект;
в і, л, л – додаткові витрати, які виникають 

в і-му ланцюзі.
висновки з цього дослідження. таким 

чином, за допомогою наведених вище якісних 
та кількісних критеріїв оцінки ефективності 
логістичного ланцюга можливо визначити 

рівень витрат на окремих ланках ланцюга, що 
допоможе розрахувати загальний ефект та 
показник ефективності логістичного ланцюга. 
отже, робимо висновок, що ефективність 
логістичного ланцюга (логістики підприєм-
ства) варто розраховувати як співвідношення 
прибутків, отриманих від упровадження (вико-
ристання) логістики на підприємстві, або при-
бутків, отриманих безпосередньо від вико-
ристання певної ланки до логістичних витрат. 
дану ефективність потрібно розраховувати 
як добуток ефективностей за кожною лан-
кою окремо за винятком додаткових витрат. 
також економічну ефективність логістичного 
ланцюга можна оцінювати як привабливість 
інвестиційного проекту, розраховуючи низку 
економічних показників.
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у статті досліджено сучасний стан та основні тенденції виробництва продукції рослинництва в україні. 
визначено основні фактори, які впливають на формування валового збору сільськогосподарських культур за 
видами. Проаналізовано досягнутий рівень ефективності в галузі, а також окреслено перспективи її подаль-
шого розвитку.
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Лялина н.с. совреМенное состоЯние и основнЫе тенденЦии ПроиЗводства ПродукЦии 
растениеводства в украине

в статье исследовано современное состояние и основные тенденции производства продукции растени-
еводства в украине. определены основные факторы, влияющие на формирование валового сбора сельско-
хозяйственных культур по видам. Проанализирован достигнутый уровень эффективности в отрасли, а также 
намечены перспективы дальнейшего её развития.

ключевые слова: растениеводство, валовая продукция, валовой сбор, урожайность, эффективность.

Lialina N.S. THE MODERN STATE AND MAIN TENDENCIES IN THE CROP PRODUCTION IN UKRAINE
The modern state and main tendencies in the crop production in Ukraine are studied. The main factors, which 

influence a formation of gross yield of crops by types, are determined. The achieved level of efficiency in the sector 
is analysed, and prospects of its further development are highlighted.

Keywords: plant growing, gross output, gross yield, yielding capacity, efficiency.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. в економіці україни однією з най-
головніших галузей є сільське господарство. 
його частка в народному господарстві країни 
за загальноприйнятими макроекономічними 
показниками досить висока. Зокрема, тут 
зосереджено понад 19% трудових ресурсів, 
71,2% земельного фонду і 92% сільськогос-
подарських угідь, 5,6% основних засобів. від 
рівня економічного розвитку сільського госпо-
дарства значною мірою залежить економіка 
країни в цілому. україна спроможна цілком 
задовольняти внутрішні потреби в сільсько-
господарській продукції завдяки власному 
виробництву. За умови стабілізації і зрос-
тання виробництва вона має всі реальні мож-
ливості стати експортером сільськогосподар-
ської продукції.

рослинництво агропромислового комп-
лексу україни має всі необхідні, історично 
сформовані передумови для ефективного 
функціонування та розвитку. Ця галузь, ура-
ховуючи її масштаби, може відігравати винят-
ково важливу роль завдяки специфічним 
властивостям, які виражаються у високій 

конкурентності галузі. виробництво продук-
ції рослинництва важливе для задоволення 
потреб у продуктах харчування для насе-
лення, як важлива сировина для переробної 
галузі, кормів для галузі тваринництва [1].

нестабільність у ринковій економіці може 
спричинити різноманітні відхилення в ефек-
тивності функціонування рослинництва як у 
кращий, так і в гірший бік, тому дослідження 
сучасного стану та виявлення основних тен-
денцій розвитку галузі є важливими аспек-
тами проблеми забезпечення внутрішнього 
ринку держави продовольством.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання перспектив розвитку вітчизня-
ного сільського господарства, у тому числі 
галузі рослинництва, завжди привертало 
увагу науковців. Зокрема, ними займалися 
такі вчені, як: М.в. Присяжнюк [2], М.в. Зубець 
[2], П.т. саблук [2; 3], в.Я. Месель-веселяк 
[2; 3], М.М. Федоров [2; 3], Ю.о. Лупенко [3; 
4], а.о. Музиченко [5] та ін. аналізуючи їхні 
праці, було з’ясовано, що в сільському госпо-
дарстві поряд із наявністю позитивних тен-
денцій існує багато невирішених проблем, Ек
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отже, виникає необхідність поглибленого ана-
лізу сучасного стану та визначення основних 
тенденцій виробництва продукції рослинни-
цтва та перспектив її подальшого розвитку в 
україні за нинішніх умов.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – дослідити 
сучасний стан та виявити основні тенденції 
виробництва продукції рослинництва в укра-
їні в сучасних умовах господарювання.

виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними державного комітету статистики укра-
їни, у 2014 р. продукція рослинництва в струк-
турі валової продукції в порівняних цінах у всіх 
категоріях господарств у 2014 р. займає 70%, 
що на 19,6 в. п. перевищує відповідний показник 
1990 р. (рис. 1). найбільшої питомої ваги продук-
ція галузі набула в 2014 р. – 69,2%.

у структурі валової продукції сільськогос-
подарських підприємств рослинництво стано-

Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства 
(у постійних цінах 2010 р.), млрд. грн. [6]

Рис. 2. структура валової продукції рослинництва  
(усі категорії господарств) у 2014 р., % [6]
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вило 58,6%, а тваринництво – 43,5%, тоді як у 
господарствах населення дані показники зна-
ходяться на рівні 56,5% та 41,4% відповідно.

своєю чергою, у складі продукції рослинни-
цтва найбільша частка належить зерновим та 
зернобобовим – 39,0%, друге місце посідають 
технічні культури – 28,0%, картопля, овочі та 
баштанні продовольчі культури займають 26,0% 
(рис. 2). отже, саме вивченню стану особливос-
тей розвитку виробництва даних видів продукції 
повинна приділятися особлива увага.

в україні протягом останніх 20 років від-
бувся перерозподіл ріллі між посівними пло-
щами сільськогосподарських культур (табл. 1).

Зібрана площа під зерновими та зернобо-
бовими в 2014 р. майже не змінилася і ста-
новить 1 462,7 тис. га (збільшилася на 0,7%). 
найбільш швидкими темпами відбувається 
збільшення посівних площ під соняшником, 
а саме в 2014 р. даною культурою було засі-
яно 5 212,2 тис. га, що у 3,2 рази перевищує 
показник 1990 р.

суттєво скоротилися площі під цукровими 
буряками та плодово-ягідними насаджен-

нями. Площа під цукровими буряками у звіт-
ному році зменшилася порівняно з 1990 р. на 
79,4% і становила 330,2 тис. га. Площа пло-
дово-ягідних насаджень у 2014 р. порівняно з 
1990 р. зменшилася на 69,9%. 

аналогічні зміни показників притаманні 
і валовому збору продукції основних видів 
продукції рослинництва. так, у 2014 р. вало-
вий збір зернових та зернобобових становив 
63,9 млн. т, що на 25,3% більше показника 
1990 р. Ще більшою мірою відбулося збіль-
шення обсягів виробництва соняшнику – у 
4,0 рази. виробництво овочів та картоплі 
також збільшилося на 43,3% та 41,9% відпо-
відно. виробництво цукрових буряків зменши-
лося порівняно з 1990 р. на 64,6%, плодів та 
ягід – на 30,1%.

урожайність, з одного боку, виступає якіс-
ним показником впливу на валове виробни-
цтво продукції, а з іншого – сама залежить від 
безлічі факторів: природно-кліматичні умов, 
технології виробництва та ін. 

урожайність зернових по україні в цілому 
починаючи з 2005 р. і по 2007 р. включно 

таблиця 1
виробництво основних сільськогосподарських культур в україні [7]

вид продукції
Роки 2014 р. 

у % до 
1990 р.1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014

валовий збір, млн. т
Зернові та зерно-
бобові 51,0 33,9 24,5 38,0 39,3 63,0 63,9 125,3

Цукрові буряки 44,3 29,7 13,2 15,5 13,7 10,8 15,7 35,4
соняшник 2,5 2,9 3,5 4,7 6,8 11,1 10,1 404,0
картопля 16,7 14,7 19,8 19,5 18,7 22,3 23,7 141,9
овочі 6,7 5,9 5,8 7,3 8,1 9,9 9,6 143,3
Плоди та ягоди 2,9 1,9 1,4 1,7 1,7 2,3 2 69,0

Зібрана площа, тис. га
Зернові та зерно-
бобові 14522,2 13962,5 12586,8 14605,2 14575,7 15804,4 14627,3 100,7

Цукрові буряки 1605,4 1448,5 747,0 623,3 492,0 270,5 330,2 20,6
соняшник 1626,3 2007,6 2841,6 3689,1 4525,8 5090,1 5212,2 320,5
картопля 1432,7 1530,6 1631,0 1515,9 1411,8 1394,1 1342,8 93,7
овочі 447,2 489,3 518,6 464,4 467,8 493,8 463,8 103,7
Плодово-ягідні 
насадження 697,8 636,9 378,0 265,5 223,2 221,7 209,9 30,1

урожайність, ц/га
Зернові та зерно-
бобові 35,1 24,3 19,4 26,0 26,9 39,9 43,7 124,5

Цукрові буряки 275,7 204,7 176,7 248,2 279,5 398,9 476,5 172,8
соняшник 15,8 14,2 12,2 12,8 15,0 21,7 19,4 122,8
картопля 116,8 96,2 121,6 128,4 132,5 159,7 176,4 151,0
овочі 149,0 120,2 112,3 157,1 173,6 199,9 207,8 139,5
Плоди та ягоди 42,7 29,8 38,4 63,7 78,2 103,5 95,2 223,0
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набуває тенденції до зниження, після чого 
відбувається її поступове зростання. і вже в 
2014 р. урожайність усіх видів продукції пере-
вищує значення показників 1990 р. найбільше 
зросла врожайність плодів та ягід – у 2,2 рази.

Як показало дослідження збільшення 
обсягів виробництва продукції рослинни-
цтва супроводжувалося підвищенням ефек-
тивності її виробництва. так, протягом  
1990–2014 рр. виробництво та реалізація 
більшості видів продукції рослинництва (за 
винятком овочів відкритого ґрунту, картоплі та 
плодів) є прибутковими (табл. 2).

Щодо звітного періоду, то реалізація всіх 
без винятку видів продукції принесла при-
бутки. так, рентабельність зерна в 2014 р. ста-
новила 25,8%. рівень рентабельності насіння 
соняшнику починаючи з 2003 р. і по 2006 р. 
включно знижується, та все-таки його вироб-
ництво рентабельне і в 2014 р. становить 
36,5%. виробництво та реалізація цукрових 
буряків є єдиною галуззю, що періодично, з 
інтервалом один-два роки, приносить збитки, 
адже рівень збитковості в 2007 р. становив 
11,1%, тоді як 2014 р. забезпечив отримання 
прибутку на рівні 17,9%. найбільш рентабель-
ними виявилися плоди та виноград, показ-
ники рентабельності дорівнювали 68,2% та 
61,0% відповідно. 

Підвищення рівня рентабельності осно-
вних видів продукції рослинництва вплинуло 
на формування загального рівня рентабель-
ності галузі у бік його зростання. у 2014 р. 
рентабельність виробництва продукції рос-
линництва досягла позначки 29,2%. разом із 
тим варто зазначити, що досягти рівня рента-
бельності 1990 р. поки що не вдалося за жод-
ним видом продукції.

одним із визначальних чинників підви-
щення ефективності виробництва продукції 
рослинництва є інтенсифікація виробництва, 
яка спрямована насамперед на підвищення 

врожайності культур через використання 
високопродуктивних сортів, удосконалення 
культури землеробства, застосування нау-
ково обґрунтованих норм добрив у системі 
сівозмін, внесення органічних і мінеральних 
добрив, захист сільськогосподарських куль-
тур від бур’янів, шкідників і хвороб, високоя-
кісне і своєчасне виконання всіх технологіч-
них операцій.

ураховуючи природний рівень родючості 
ґрунтів та сприятливі кліматичні умови, в 
україні є можливість продовжити нарощувати 
виробництво сільськогосподарської продукції. 
нині одним з основних гальмівних чинників 
такого розвитку є відсутність ведення значною 
кількістю сільськогосподарських підприємств 
цілеспрямованої інноваційної діяльності як 
важливої передумови підвищення врожай-
ності та ефективності виробництва продукції 
рослинництва [8].

інноваційна концепція розвитку агротехно-
логій полягає у зниженні енерго- та ресурсо-
місткості технологічних операцій, біологізації 
землеробства, оптимізації термінів виконання 
передбаченого комплексу операцій, забезпе-
ченні екологічності виробництва [9]. 

висновки з цього дослідження. узагаль-
нюючи наведене вище, можна зробити висно-
вок, що в україні високими темпами зростає 
питома вага соняшнику, натомість кормо-
виробництво, овочівництво, картоплярство, 
буряківництво знаходяться у кризовому стані. 
Показники рівня рентабельності знаходяться 
на низькому рівні, що зумовлено стрімким 
стабільним зростанням собівартості. наро-
щування обсягів виробництва завдяки зрос-
танню рівня врожайності, підвищення еконо-
мічної ефективності виробництва основних 
видів продукції рослинництва на інноваційній 
основі має стати пріоритетним завданням 
для кожного сільськогосподарського підпри-
ємства. Залежно від того, наскільки швидко 

таблиця 2
Рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва  

в сільськогосподарських підприємствах україни, % [6]

вид продукції Роки
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014

Зерно 275,1 85,6 64,8 3,1 13,9 1,5 25,8
насіння соняшнику 236,5 170,9 52,2 24,3 64,7 28,5 36,5
Цукрові буряки 29,5 31,2 6,1 4,8 16,7 2,7 17,9
овочі відкритого ґрунту 27,6 12,8 -1,7 16,1 23,5 7,0 16,7
картопля 27,2 34,3 14 17,8 62,1 23,0 9,2
Плоди 83,8 20,3 -1,1 12,7 14,9 154,7 68,2
виноград 71,7 74,0 62,7 31,7 91,6 101,7 61,0
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вітчизняні підприємства будуть спроможними 
адаптуватися до сучасних умов господарю-
вання, залежать їх подальші перспективи, 

зокрема спроможність зайняти гідне місце 
серед світових виробників сільськогосподар-
ської продукції.
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у статті досліджено чинники та фактори, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів 
підприємства. Проаналізовано показники продуктивності праці, які відображають результати впливу внутрішніх 
та зовнішніх факторів на діяльність підприємства. основну увагу приділено характеристиці соціально-економіч-
них чинників, що найбільше впливають на ефективність використання трудових ресурсів, таких як поглиблення 
науково-технічного прогресу, вдосконалення матеріальної основи виробництва (техніка, технології) і здійснення 
інших організаційних заходів, що відбуваються в результаті активної трудової діяльності людей.
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в статье исследованы причины и факторы, влияющие на эффективность использования трудовых ре-
сурсов предприятия. Проанализированы показатели производительности труда, отражающие результаты 
влияния внутренних и внешних факторов на деятельность предприятия. основное внимание уделено ха-
рактеристике социально-экономических факторов, наиболее влияющих на эффективность использования 
трудовых ресурсов, таких как углубление научно-технического прогресса, совершенствование материальной 
базы производства (техника, технологии) и осуществление других организационных мероприятий, проходя-
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The article investigates the causes and factors that affect the efficiency of use of labor resources of the enter-
prise. The indicators of labor productivity, reflecting the results of the impact of internal and external factors on the 
activities of the enterprise are analyzed. The main emphasis is focused on the socio-economic factors that most af-
fect the efficiency of labor resources, such as the deepening of scientific and technical progress, improvement of the 
material basis of production (equipment, technology) and the implementation of other organizational events taking 
place as a result of active work of people.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. За сучасних умов ринкової економіки 
особлива увага приділяється формуванню 
трудових ресурсів на підприємстві. очевид-
ним є те, що найближчим часом кращого роз-
витку досягнуть ті підприємства, які розуміють 
важливість розвитку людських ресурсів та 
ефективного управління ними.

в умовах ринкової економіки під поняттям 
«трудові ресурси» розуміють частину насе-
лення країни, що володіє сукупністю фізичних 

і духовних здібностей та може брати участь 
у трудовому процесі. тобто поряд із кіль-
кісною оцінкою трудових ресурсів (частина 
населення країни) враховується й їх якісна 
сторона (володіє фізичними і духовними зді-
бностями). такий підхід дає змогу комплексно 
розглядати трудові ресурси як основу еконо-
мічного потенціалу підприємства та країни в 
цілому [5, с. 59]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
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трудових ресурсів, а також факторів та чинни-
ків ефективного їх використання знаходяться 
завжди у центрі уваги науковців, проте від-
сутнє однозначне трактування даної кате-
горії. Зокрема, проблематику ефективного 
використання трудових ресурсів досліджують 
такі науковці, як М.Г. акулов [1], е. ареф’єва 
[2], Б.М. данилишин [3], д.в. клиновий [3], 
т.в. Пепа [3], а.в. драбаніч [4], а. жулавський 
[5], М. Шкурко [5], о. іляш [6], ж. кантур [6], 
н. Михайленко [7], а.к. Мідляр [8], т. Пого-
рєлова [9], в. Юрченко [9], в. Покиньчереда 
[10], в.в. соколовська [11], П. Хуторський [12], 
а.в. череп [13], о.Г. череп [14] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні 
та аналізі чинників і факторів впливу на ефек-
тивність використання трудових ресурсів під-
приємства. 

для дослідження поставлених у публіка-
ції питань використано різноманітні методи 
наукового дослідження, а саме методи ста-
тистичного аналізу, які було використано для 
побудови відповідних схем та рисунків. вико-
нано теоретичний аналіз наукових літератур-
них джерел за допомогою загальнонаукових 
методів: індукції, дедукції, синтезу, узагаль-
нення, порівняння, абстрагування, конкрети-
зації, моделювання та спостереження. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження. нині від трудових ресурсів залежить 
ефективне функціонування підприємства, а 
тому досить важливою умовою формування 
ефективної команди є постійний розвиток 
персоналу, зокрема підвищення кваліфікації. 
рівень кваліфікації персоналу повинен випе-
реджати розвиток технології виробництва і 
системи організації виробничо-трудового про-

цесу. чим вищий загальний рівень розвитку 
економіки, чим складніші завдання йому дово-
диться вирішувати, тим важливішою є потреба 
у трудових ресурсах високої кваліфікації.

із загальної економічної теорії відомо, що 
якими б не були суспільні і соціальні умови 
виробництва, в яких функціонують підпри-
ємства, його системоутворюючі чинники – це 
засоби виробництва і робоча сила.

основним показником ефективності вико-
ристання трудових ресурсів є продуктивність 
праці, яка найбільше відображає результати 
впливу різноманітних факторів, тому доцільно 
аналізувати фактори впливу на ефективність 
використання трудових ресурсів підприєм-
ства саме через цей показник. важливою осо-
бливістю показника «продуктивність праці» є 
його динамічність. він постійно змінюється під 
дією величезної кількості чинників. одні з них 
сприяють підвищенню продуктивності праці, 
інші, навпаки, – її зниженню. крім цього, на 
рівень і динаміку продуктивності праці впли-
вають також умови, в яких відбувається про-
цес праці, об’єктивні або суб’єктивні причини, 
які можуть підсилювати дію того чи іншого 
чинника або послаблювати його [12].

Продуктивність праці – це ефективність 
затрат конкретної праці, яка визначається 
кількістю продукції, виробленої за одиницю 
робочого часу, або кількістю часу, витраче-
ного на одиницю продукції. Зростання про-
дуктивності праці означає збільшення кіль-
кості продукції, виробленої за одиницю часу, 
або економію робочого часу, витраченого на 
одиницю продукції [5, с. 58].

Цілеспрямоване управління продуктив-
ністю праці, розроблення конкретних про-
грам ефективнішого використання трудового 

Чинники зростання продуктивності праці

технічний прогрес

удосконалення організації виробництва

удосконалення організації управління

зміна форм власності

удосконалення організації праці 

Рис. 1. Чинники зростання продуктивності праці
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потенціалу підприємства потребують чіткої 
класифікації чинників продуктивності праці.

чинники зростання продуктивності праці – 
це ті рушійні сили або об’єктивні і суб’єктивні 
причини, під впливом яких змінюється її 
рівень [2, с. 37]. такі сили (чинники) відобра-
жено на рис. 1.

різноманітність конкретних шляхів і засо-
бів досягнення вищої продуктивності праці 
викликає необхідність класифікації чинників її 
зростання. сучасні економісти пропонують роз-
різняти чинники та умови (передумови) за сту-
пенем дії на рівень продуктивності праці. Якщо 
перші безпосередньо визначають стан знарядь 
праці, предметів праці, робочої сили та ефек-
тивність їх взаємодії, то останні безпосередньо 
не діють на продуктивність праці, а створюють 
базу для активного прояву чинників.

З огляду на можливості впливу на діяль-
ність підприємства та за рівнем керованості 
всі чинники зростання продуктивності праці 
можна поділити на дві групи: зовнішні та вну-
трішні. до зовнішніх чинників належать:

– загальноекономічні, які визначають 
загальні умови зростання продуктивності 
праці на всіх підприємствах (політика дер-
жави, розвиток науково-технічного прогресу, 
кваліфікаційний рівень населення, рівень 
інфляції, рівень матеріального добробуту 
населення та ін.);

– галузеві чинники, які зумовлюють рівень 
продуктивності праці в окремій галузі порів-
няно з іншими (спеціалізація галузі, стабіль-
ність попиту на продукцію, кон’юнктура спо-
живчого ринку, динаміка грошових доходів 
населення та ін.). торговельне підприємство 
не може активно впливати на перелічені чин-
ники, воно має врахувати їх у своїй діяльності, 
передусім під час розроблення перспектив-
них програм розвитку.

внутрішні чинники зростання продуктив-
ності праці мають більш практичне значення 
з погляду мобілізації наявних резервів. до них 
належать такі:

– організаційні (поглиблення спеціаліза-
ції, зменшення широти асортименту, вдоско-
налення системи управління на підприємстві, 
введення прогресивних форм організації 
праці, забезпечення ритмічності постачання 
та реалізації товарів);

– технічні (підвищення рівня механізації, 
автоматизації праці та ступеня використання 
наявної техніки і обладнання, заміна облад-
нання більш потужним та прогресивним);

– технологічні (вдосконалення торго-
вельно-технологічного процесу та технології 
проведення окремих операцій (складських, 
фасувальних, касових), упровадження про-
гресивних форм обслуговування покупців);

– економічні (зростання обсягу товаро-
обігу, якості товарів і широти асортименту, 
скорочення апарату управління та допоміж-
ного персоналу, вдосконалення методів пла-
нування і контролю, вдосконалення системи 
оплати та стимулювання праці, вдосконалення 
форм організації трудових відносин, застосу-
вання системи участі в прибутках та капіталі);

– соціальні (створення умов праці та від-
починку, наявність профілактично-лікуваль-
них установ, дитячих садочків та ін.) [7].

Зміна внутрішніх чинників і характер їх 
впливу на рівень продуктивності праці дають 
змогу знайти й оцінити наявні резерви зрос-
тання продуктивності праці та організувати 
роботу з їх мобілізації. Проте зовнішні чин-
ники теж мають для підприємства велике гос-
подарське значення. урахувавши їх, можна 
ґрунтовніше мотивувати відповідні управлін-
ські рішення, які дають змогу виробити стра-
тегію підвищення продуктивності праці.

Фактори продуктивності праці

Матеріально-технічні Економічно-правові 
та нормативні

Соціально-
психологічні

Організаційно-
економічні і 
структурні

Матеріально-
стимулюючі

Рис. 2. класифікація факторів, що впливають на зростання продуктивності праці



306

Мукачівський державний університет

Фактори продуктивності праці дуже різно-
манітні і багатогранні, тому на макро- і мікро-
рівні для прогнозування і планування зрос-
тання продуктивності, а також їх системного 
сприйняття застосовуються різні групування. 
на рис. 2 відображено класифікацію факторів 
зростання продуктивності праці.

За своїм внутрішнім змістом і суттю всі 
чинники слід об’єднати в три основні групи: 

– матеріально-технічні, які характеризу-
ють досконалість уживаних засобів виробни-
цтва; 

– організаційно-економічні, що визнача-
ють якість з'єднання робочої сили із засобами 
виробництва; 

– соціально-економічні, що характеризу-
ють якість використовуваної робочої сили [7].

до матеріально-технічних чинників зрос-
тання продуктивності праці належать усі мож-
ливості прогресивних змін у техніці і техноло-
гії виробництва, що забезпечують підвищення 
технічної й енергетичної озброєності праці на 
основі безперервного поглиблення науково-
технічного прогресу.

Головними напрямами науково-технічного 
прогресу у виробництві є:

– механізація виробництва з переходом 
до автоматизації;

– збільшення потужності машин і устатку-
вання з підвищенням енергоозброєності праці;

– електрифікація виробництва;
– хімізація виробництва у низці галузей 

промисловості і сільському господарстві;
– створення принципово нових техноло-

гій, що забезпечують інтенсифікацію вироб-
ництва і різке скорочення витрат живої праці; 

– зниження матеріаломісткості продукції й 
економія матеріальних ресурсів;

– поглиблення спеціалізації машин і устат-
кування і т. п. велике значення має освоєння 
нових могутніх джерел енергії: сонячної, гео-
термальної, космічної та ін. [6, с. 165]. 

Група організаційно-економічних чинни-
ків зростання продуктивності праці вклю-
чає всі прогресивні зміни в організації праці, 
виробництва і управління. у сфері організації 
виробництва такі зміни можуть стосуватися 
територіального розміщення підприємств, 
формування транспортних зв’язків як усеред-
ині країни, так і з зарубіжними партнерами; 
спеціалізації підприємств і їх подальшої коо-
перації; вдосконалення матеріально-техніч-
ного постачання, енергопостачання, ремонт-
ного обслуговування. усередині підприємства 
предметом уваги організаційно-економічних 
перетворень можуть стати:

– підвищення якості планування з ураху-
ванням перспективних потреб ринку;

– організаційно-технічна підготовка 
виробництва;

– своєчасне впровадження нової техніки і 
технології;

– модернізація діючого устаткування;
– забезпечення поточних і капітальних 

ремонтів і безперебійної роботи машин, меха-
нізмів, устаткування, апаратури;

– оптимізація матеріально-транспортних 
потоків і вдосконалення матеріального поста-
чання цехів і підрозділів. 

особливе місце серед організаційних чинни-
ків займає організація праці. вона тісно пов’язана 
з організацією виробництва і охоплює:

– раціональне розділення і кооперацію 
праці між різними категоріями, групами пра-
цюючих і окремими виконавцями;

– організацію й обслуговування робочих 
місць;

– поліпшення санітарно-гігієнічних умов 
праці з доведенням їх до комфортних, усу-
нення всякого роду виробничої шкідливості і 
небезпеки;

– підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації кадрів;

– вивчення і системне розповсюдження 
передових прийомів і методів праці;

– організацію раціональних, науково 
обґрунтованих режимів праці і відпочинку;

– реалізацію прогресивних норм і норма-
тивів праці;

– зміцнення трудової і виробничої дисци-
пліни.

усі організаційні чинники тісно пов'язані 
один з одним і є єдиною системою організації 
виробництва, праці і управління. неповне їх 
застосування, наявність різних організаційних 
недоліків відображаються на використанні 
робочого часу, а через цей екстенсивний 
показник впливають на продуктивність праці. 
усі втрати робочого часу, які зумовлені недо-
ліками в організації праці і виробництва, за 
інших рівних умов майже прямо пропорційно 
знижують продуктивність праці, а їх скоро-
чення забезпечує її зростання [5, с. 59].

важливе місце в системі організацій-
них чинників займає поліпшення структури 
кадрів – відносне скорочення управлінського 
персоналу і збільшення в загальній чисель-
ності промислово-виробничого персоналу 
питомої ваги виробничих робітників, а в числі 
останніх – питомої ваги основних робітників. 
чим вище питома вага виробничих робітників 
у загальній чисельності промислово-вироб-
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ничого персоналу, тим вище (за інших рівних 
умов) продуктивність праці в середньому на 
одного працівника.

дія соціально-економічних чинників зумов-
лена тим, що поглиблення науково-технічного 
прогресу, вдосконалення матеріальної основи 
виробництва (техніка, технології) і здійснення 
багатоманітних (і нерідко досить складних) 
організаційних заходів відбуваються не самі 
по собі, а в результаті активної трудової діяль-
ності людей – учасників суспільного виробни-
цтва. рушійною силою у цій трудовій діяльності 
є інтерес до досягнення певного результату, 
що, своєю чергою, дає змогу задовольняти 
матеріальні і духовні потреби людей – учас-
ників виробництва. крім прагнення до певного 
результату трудової діяльності, всі учасники 
виробничої або іншої діяльності повинні воло-
діти (кожен на своєму рівні) достатньою дієз-
датністю, необхідними особистими якостями, 
а також здоров’ям [6, с. 166].

найважливішими соціально-економічними 
чинниками, що впливають на продуктивність 
праці, є:

– матеріальна і моральна зацікавленість 
у результатах праці, як індивідуальна, так і 
колективна; 

– рівень кваліфікації працівників, якість їх 
професійної підготовки і загальний культурно-
технічний рівень; 

– відношення до праці, трудова дисци-
пліна і внутрішня самодисципліна, засновані 
на інтересах і вихованні; 

– зміна форм власності на засоби вироб-
ництва і результати праці; 

– демократизація політичного і виробни-
чого життя і розвиток на цій основі самовря-
дування трудових колективів в умовах різних 
форм власності на засоби виробництва. 

Матеріальна і моральна зацікавленість 
працівників у результатах праці як чинник 
підвищення його продуктивності діє в різних 
напрямах. найкоротшим і доступнішим шля-
хом є підвищення інтенсивності праці. воно 
дає негайний і очевидний результат. Проте 
при цьому продуктивна сила праці не збіль-
шується, а психофізіологічні межі підвищення 
інтенсивності праці вельми жорсткі. істотне 
зростання продуктивності праці не може бути 
досягнуто тільки за рахунок підвищення інтен-
сивності і збільшення енергетичних витрат 
організму працівника. але зацікавленість 
працівників у результатах праці спонукає їх 
до вдосконалення організації виробництва і 
праці. таким чином, соціальний чинник реа-
лізується через організаційні і матеріально-

технічні чинники, спонукає до вдосконалення 
техніки, технології, організації виробництва, 
праці й управління [9, с. 97].

Проте тільки однієї матеріальної і мораль-
ної зацікавленості в результатах праці недо-
статньо. Потрібно не тільки хотіти одержати 
бажаний результат, але й бути здатним його 
досягти. для цього необхідна кваліфікація, 
що здобувається за допомогою первинного 
навчання і тривалої практики, а також стан 
здоров’я, відповідний виконуваній роботі. 
оскільки стан здоров’я (фізична дієздатність 
працівників) залежить не тільки від вироб-
ничих умов, але й від умов життя взагалі, то 
коріння соціально-економічних чинників вихо-
дить далеко за межі підприємства й охоплює, 
по суті, весь життєвий устрій, сам спосіб життя 
тієї або іншої соціальної групи. 

вивчення факторів і чинників підвищення 
продуктивності праці є важливим завданням 
економічної теорії і практики.

Факторами підвищення продуктивності 
праці є об’єктивні умови виробництва, що 
визначають її рівень. вони відносно стабільні 
і не залежать від трудових зусиль працюючих. 
до них належать:

– природні умови (кліматичні умови, 
характер родовища і фізико-механічні влас-
тивості корисних копалин та ін.);

– географічне положення підприємства;
– виробнича потужність, структура, комбі-

нація і масштаби виробництва;
– характер і глибина галузевого і міжгалу-

зевого поділу та кооперації праці;
– умови праці;
– технологічне застосування наукових 

досягнень у виробництві [5, с. 59].
усі зазначені вище фактори є об’єктивними 

умовами виробництва.
розрізняють також суб’єктивні фактори 

виробництва. на продуктивність праці впли-
вають відхилення від середнього сформова-
ного рівня цих факторів. до них належать:

– освітній і культурний рівень працюючих;
– досвід і професійні навички;
– рівень спецпідготовки і кваліфікації. 
у ринковій економіці підвищення продук-

тивності праці – основний чинник вирішення 
економічних проблем підприємства. Зміна 
співвідношення між затратами робочого часу 
і кількістю виробленої продукції характеризує 
рух продуктивності праці. рівень і динаміка 
продуктивності праці визначаються складною 
взаємодією чинників: матеріально-технічних, 
організаційних, економічних, соціальних, при-
родо-кліматичних, структурних тощо. 
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висновки з цього дослідження. отже, 
формування трудових ресурсів підприємства 
в сучасних умовах господарювання полягає у 
забезпеченні якомога повнішої відповідності 
наявного на підприємстві персоналу (його 
загальної чисельності, категорійного і профе-
сійно-кваліфікаційного складу, розподілу по 
видах діяльності тощо) реальній потребі під-
приємства у персоналі, визначеній на майбут-
ній період. воно базується на таких головних 
принципах, як:

– свобода вибору працівником спеціаль-
ності та місця роботи;

– добровільність праці та трудових від-
носин;

– державне регулювання трудових відносин, 
умов праці та соціального захисту працівників, 
яке забезпечується законодавчими та норматив-
ними актами щодо умов найму та звільнення, 
захисту звільнених, їх перепідготовку, тривалості 
робочого часу, охорони праці тощо.

нині основним показником ефективності 
використання трудових ресурсів є продуктив-
ність праці, яка найбільше відображає резуль-
тати впливу різноманітних факторів та чинни-
ків. Це вимагає нового підходу до вивчення 
проблем у використанні трудових ресурсів, 
аналізу їх функціонування під впливом вироб-
ничих та соціально-економічних факторів в 
умовах реформування економіки.

Література:
1. акулов М.Г. економіка праці і соціально-трудові відносини: [навч. посіб.] / М.Г. акулов, а.в. драбаніч, 

т.в. Євась. – к.: ЦуЛ, 2012. – 328 с. 
2. арефьева е. Факторы воздействия на производительность труда / е. арефьева, в. тонкопряд // Бизнес 

информ. – 2014. – № 7. – с. 37–39.
3. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка україни / За наук. ред. Б.М. данилишина. – ніжин: 

аспект-Поліграф, 2007.
4. драбаніч а.в. Якість продукції та її вплив на ціну / а.в. драбаніч, в.д. немировський // інноваційна еко-

номіка. – 2013. – №. 10. – с. 112–117.
5. жулавський а. чинники та фактори зростання продуктивності праці на підприємстві / а. жулавський, М. 

Шкурко // економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної кон-
ференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту сумду (суми, 3–5 квітня 
2012 р.) / відп. за вип. о. Прокопенко. – суми: сумду, 2012. – с. 58–60.

6. іляш о. Продуктивність та ефективність праці, резерви ї шляхи їх підвищення / о. іляш, ж. кантур // 
науковий посібник нЛту україни. – 2009. – вип.19.1 – с. 164–166.

7. Михайленко н. резерви підвищення продуктивності праці персоналу підприємства / н. Михайленко 
[електронний ресурс]. – режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=59086.

8. Мідляр а.к. Підвищення емоційного інтелекту керівника підприємства / а.к. Мідляр, н.М. Махначова // 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13 (жовтень) [електронний ресурс]. – режим 
доступу: www.global-national.in.ua.

9. Погорєлова т. Моральне та матеріальне стимулювання праці на сучасному етапі ринкових відносин / 
т. Погорєлова, в. Юрченко // вісник нту «ХПі». – 2015. – № 26(1135). – с. 96–102.

10. Покиньчереда в. трудові ресурси підприємств: обліковий аспект / в. Покиньчереда // Збірник наукових 
праць внау. – 2012. – № 1(56). – с. 59–66.

11. соколовська в.в. розвиток HR-ринку для забезпечення конкурентоспроможності персоналу підпри-
ємства / в.в. соколовська // соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції 
україни. – вінниця, 2016. – ч. 1. – с. 219–227. 

12. Хуторськой П. Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу / П. Хуторськой [електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://www.confcontact.com/2015_04_25/1/1_hutorskoj_marinina.html.

13. череп а.в., Зубрицька Я.о. основи формування трудового потенціалу в державі, регіоні, на підприєм-
стві / а.в. череп, Я.о. Зубрицька // вісник Зну. економічні науки. – 2011. – №. 1. – с. 9.

14. череп о.Г. трудові ресурси як фактор ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах господа-
рювання / о.Г. череп, а. жиганова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – 
вип. 2. – с. 172–178. 



309

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 658.7

теоретичні принципи  
логістичного обслуговування споживачів

мельникова к.в.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики
Харківського національного економічного університету 

імені семена кузнеця

статтю присвячено актуальним питанням визначення поняття «логістичне обслуговування». Проаналі-
зовано та систематизовано принципи, на яких базується формування системи логістичного обслуговування 
споживачів. визначено послідовність дій, що дають змогу сформувати систему логістичного обслуговування, 
та показники, які мають вплив на вибір споживачами компанії з надання логістичних послуг.
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Мельникова е.в. теоретические ПринЦиПЫ ЛоГистическоГо оБсЛуживаниЯ ПотреБитеЛей
статья посвящена актуальным вопросам определения понятия «логистическое обслуживание». Проана-

лизированы и систематизированы принципы, на которых базируется формирование системы логистического 
обслуживания потребителей. определена последовательность действий, которые позволяют сформировать 
систему логистического обслуживания, и показатели, которые влияют на выбор потребителями компании по 
оказанию логистических услуг.
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Melnykova K.V. THEORETICAL PRINCIPLES OF LOGISTICS CUSTOMER SERVICE
The article is devoted to topical issues of the definition of logistics services. Analyzed and systematized the 

principles underlying the formation of the system of logistics customer service. The sequence of actions that allow 
to form the system of logistic service and indicators that influence the choice of consumers for the provision of 
logistics services.

Keywords: service, logistics, logistics services.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Якісні послуги, які надаються спожива-
чам, мають першорядне значення для підпри-
ємств, які працюють в умовах жорсткої конку-
ренції та бажають підвищення іміджу компанії.

Попит на логістичні послуги останнім часом 
збільшився, це пов’язано з переорієнтацією 
на європейські стандарти вантажопереробки, 
транспортування та складування та появою 
в україні сучасних логістичних центрів, які 
можуть надавати якісні послуги.

донедавна в логістиці основна увага приді-
лялася наданню послуг у процесі руху мате-
ріальних потоків від виробника до споживача, 
однак ефективна організація логістичного 
сервісу має охоплювати весь логістичний лан-
цюг. від того, наскільки добре кожний суб’єкт 
логістичного ланцюга обслуговує своїх парт-
нерів по бізнесу, значною мірою залежить 
ефективність руху логістичних потоків і в кін-
цевому підсумку загальний рівень обслугову-
вання споживачів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вирішенню теоретичних та практичних проблем 

логістики обслуговування присвячено багато 
робіт вітчизняних та зарубіжних учених. у нау-
кових працях таких українських та зарубіжних 
економістів, як дж. сток і д. Ламберт, Л.Б. Міро-
тін, и.е. таштаєв, а.Г. касенов, а.М. Гаджин-
ський, в.і. сергєєв, н.і. чухрай, М.Ю. Григорак, 
М.а. окландер, с.Я. войтович [1–11] та ін., 
висвітлено теоретичні основи логістичного сер-
вісу, а також засади логістичного управління 
сервісними потоками та питання пошуку пріо-
ритетних напрямів підвищення ефективності 
управління обслуговуванням.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є теоретичне 
обґрунтування принципів логістичного обслу-
говування, які необхідно враховувати в про-
цесі надання комплексу послуг.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Логістичне обслуговування спожива-
чів у сучасних умовах функціонування логіс-
тичних систем має певні проблеми та недоліки. 
Пов’язано це передусім із відсутністю належ-
ної логістичної інфраструктури і техніки, бра-
ком кваліфікованих кадрів, відсутністю належ- Ек
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Мукачівський державний університет

ного фінансування та, нарешті, недосконалим 
використанням принципів логістики в управ-
лінні логістичним обслуговуванням.

у наукових працях українських та зарубіж-
них економістів не має однозначного тракту-
вання поняття логістичного обслуговування 
(логістичного сервісу). розглянемо найпоши-
реніші з них.

Логістичне обслуговування – це важливий 
складник обслуговування споживача, який дає 
можливість забезпечити необхідний рівень 
задоволення потреб клієнтів за якнайнижчих 
сукупних витрат та гарантованого отримання 
клієнтом відповідного товару відповідної кіль-
кості та асортименту в певному місці, певний 
час і певною ціною [11].

Логістичне обслуговування – це процес, 
що відбувається між споживачем, продавцем 
та третьою стороною; результат роботи логіс-
тичної системи і компоненти «місце» в марке-
тинг-міксі компанії [6].

Логістичний сервіс – це комплекс нематері-
альних послуг, що супроводжують постачання 
товарів для максимального задоволення спо-
живачів найбільш оптимальним із точки зору 
витрат способом [4].

Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний 
із розподілом і представляє собою комплекс 
послуг, що надаються в процесі поставки 
товарів [3]. 

Логістичний сервіс – це сукупність логіс-
тичних операцій, що здійснюються під час 
виконання замовлень для внутрішніх бізнес-
процесів компанії і для підтримки лояльності 
зовнішніх клієнтів, або формування у спожи-
вачів певного способу організації як компанії, 
з якою приємно мати справу [10].

обслуговування споживачів – це процес 
створення суттєвих вигод, які містять додану 
вартість за умови підтримки ефективного 
рівня витрат у ланцюзі постачань [8].

Логістичне обслуговування – це сукупність 
послуг, що надаються в процесі безпосеред-
ньої поставки товарів споживачам на завер-
шальному етапі ланцюга [1].

узагальнюючи, можна сказати, що логіс-
тичне обслуговування – це сукупність логіс-
тичних операцій із матеріальними, інфор-
маційними та фінансовими потоками, які 
забезпечують максимальне задоволення 
попиту споживачів у процесі управління логіс-
тичними потоками, відповідають критерію 
оптимальності логістичних витрат та забезпе-
чують підприємству конкурентні переваги.

основним споживачем логістичного сервісу 
є споживач матеріального або інформаційного 

потоку. Логістичні послуги переважно нада-
ються постачальником, експедиторською фір-
мою або іншим логістичним посередником.

Головним питанням, яке вирішує логіс-
тика у процесі надання послуг споживачам, 
є визначення оптимального співвідношення 
між витратами на обслуговування і досягнен-
ням ефекту від нього. 

З одного боку, підвищення рівня сервісу 
збільшує обсяг збуту товарів та підвищує кон-
курентоспроможність логістичної системи, з 
іншого – провокує зростання витрат, що може 
призвести до зниження ефективності роботи 
всієї логістичної системи. 

об'єктами логістичного обслуговування 
виступають конкретні споживачі логістичних 
потоків. на будь-якому етапі руху логістичних 
потоків обслуговування має розглядатися з 
точки зору кінцевого споживача потоку.

Формування систем логістичного обслу-
говування засноване на використанні пев-
них методологічних принципів і методичних 
підходів.

Логістичне обслуговування функціонує 
на основі таких принципів, як еластичність, 
зручність, інформаційна віддача, раціональ-
ність тощо.

 основними принципами системного ана-
лізу стосовно синтезу системи логістичного 
обслуговування є: оптимальність рішень, 
емерджентна властивість системи обслугову-
вання, системність, ієрархічність організацій-
ної структури, інтеграція всіх ланок, формалі-
зація кількісних і якісних результатів.

до основних методологічних принципів 
формування систем логістичного обслугову-
вання споживачів можна віднести принципи:

– узгодженості інформаційних, ресурс-
них, технічних, кадрових, фінансових і інших 
характеристик системи обслуговування;

– стійкості системи;
– загального системного підходу;
– оптимізації, інтеграції і координації 

логістичних процесів;
– контролю над рівнем обслуговування 

споживачів;
– адаптивності системи. 
Логістичні послуги мають особливі характе-

ристики [1–11]: неможливість відчути послугу 
«на дотик»; невіддільність від джерела; мін-
ливість якості; адресність послуг; унікальність 
для одержувача; неможливість накопичення 
послуг; еластичність попиту; оперативність. 

Послуги на відміну від матеріального вироб-
ництва носять специфічні ознаки: нематері-
альність і невідчутність; послуги невід’ємні від 
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виконавців, що надають їх; непостійність якості 
послуг; властивість незбереженості послуг; 
надаються для потенційного споживача; права 
володіння на деякі послуги не передаються; 
залежать як від виконавця, так і від споживача; 
задоволення потреби в послугах супроводжу-
ється ризиками процесу споживання; неодноз-
начність результатів трудових витрат; корис-
ність послуги не піддається безпосередньому 
грошовому вимірюванню [1].

усі різновиди послуг можна розподілити на 
три групи залежно від етапу, на якому вони 
надаються споживачу [11]: 

– передпродажні, тобто роботи з форму-
вання системи логістичного обслуговування;

– роботи з надання логістичних послуг, які 
виконуються в процесі продажу товарів;

– післяпродажне обслуговування.
Послуги розподіляють традиційно на мате-

ріальні та нематеріальні. Матеріальними 
логістичними послугами є транспортування, 
складування, операції з вантажопереробки 
матеріальних потоків. до нематеріальних 
логістичних послуг належать інформаційні, 
фінансові, консультаційні тощо.

дослідження ринку логістичних послуг 
доцільно проводити за такими напрямами:

– адміністративно-територіальна характе-
ристика регіону як макрологістичної системи;

– визначення суб'єктів логістичного ринку 
в системі забезпечення споживачів логістич-
ними послугами;

– вивчення попиту на логістичні послуги;
– оцінка логістичної інфраструктури 

регіону;
– характеристика пропозиції на логістичні 

послуги [7].
Якість та номенклатура логістичних послуг 

впливають на конкурентоспроможність логіс-
тичної системи і величину витрат.

у процесі організації логістичного обслу-
говування необхідно враховувати, який саме 
рівень сервісу дають логістичній системі мак-
симізація прибутку та мінімізація логістичних 
витрат.

Під час формування систем обслугову-
вання потрібно враховувати такі 

тенденції:
– зростання швидкості, збільшення інтен-

сивності та складності потоків, ускладнення 
схем фінансових розрахунків між партнерами 
в ланцюзі поставок;

– скорочення ланок ланцюга, зменшення 
кількості організаційно-економічних зв'язків 
у логістичних системах підприємств за одно-
часного їх ускладнення;

– зниження рівня надійності ланцюга за 
рахунок скорочення всіх видів запасів, упро-
вадження концепції «точно у строк» [9].

Послідовність дій, що дають змогу сфор-
мувати систему логістичного обслуговування, 
така:

– сегментація ринку споживачів залежно 
від зору особливостей і потреб окремих спо-
живачів логістичних послуг;

– оцінка логістичного та ресурсного потен-
ціалу підприємства;

– визначення логістичної стратегії обслу-
говування споживачів;

– визначення переліку найбільш важли-
вих для споживачів послуг;

– організація кадрового забезпечення;
– визначення стандартів послуг для окре-

мих сегментів ринку;
– визначення рівня сервісу, необхідного 

для забезпечення конкурентоспроможності 
системи;

– проведення вартісного аналізу елемен-
тів послуг;

– організація матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення;

– вибір тактики ефективного обслугову-
вання з урахуванням загальних витрат на 
обслуговування;

– корегування елементів логістичного 
сервісу залежно від попиту споживачів;

– установлення зворотного зв`язку зі спо-
живачами послуг.

основним завданням служб логістики є 
оптимізація рівня послуг із позиції загальних 
витрат та оптимізація з позиції користі для 
потенційних споживачів. необхідним є визна-
чення переліку послуг, які обов’язково нада-
ються різним групам клієнтів, і витрат на різні 
види послуг. також необхідним є ранжування 
послуг за вартістю та попитом на них. опти-
мальний рівень сервісу прямо залежить від 
рівня конкуренції на ринку даних товарів та 
від його особливих характеристик. 

Більшість підприємств намагається само-
стійно надавати логістичні послуги спожи-
вачам товарів, оскільки ця діяльність дає їм 
конкурентні переваги. крім цього, на укра-
їнському ринку з’явилася достатньо велика 
кількість компаній, які окремо надають логіс-
тичні послуги. основні логістичні послуги є 
багатовитратними, тому перед споживачами 
постає питання вибору компанії яка надасть 
найбільш якісні логістичні послуги за опти-
мальною ціною.

до показників, які мають вплив на вибір 
споживачами компанії з надання логістич-
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них, послуг можна віднести такі, як: ціна на 
послугу, надійність, якість обслуговування, 
рівень обслуговування, культура обслугову-
вання, термін обслуговування, умови обслуго-
вування, можливість консультування, рівень 
інформування клієнтів, спектр послуг, зручне 
місце розташування, знижки, бонуси й про-
грами лояльності тощо.

додаткове регулювання потоку споживачів 
послуг зумовлене орієнтиром на логістичні 
принципи функціонування підприємства, які 
відповідають потребам клієнтів за складом, 
якістю, терміном та містом виконання. невід-
повідність кожного критерію може бути нега-
тивно сприйнята споживачем, зумовить від-
мову від послуги та відобразиться на іміджу 
підприємства.

відмова клієнта від логістичної послуги 
зумовлює негативний вплив на ефективність 
роботи логістичної системи. кількісну оцінку 
нереалізованих послуг (нереалізованого сер-
вісного потенціалу) можна розрахувати за 
формулою:

%

VK
NS

∑
n

i

100
= 1= ,                      (1)

де NS – нереалізований сервісний потен-
ціал логістичної системи;

K – кількість фактично реалізованих послуг 
споживачам;

V – відсоток клієнтів, які відмовилися від 
послуг у зв’язку з низьким рівнем якості та 
невідповідності міжнародним стандартам;

i = 1,n – кількість параметрів логістичних 
послуг, які надає компанія.

аналіз наслідків нереалізованого сервіс-
ного потенціалу слід розглядати у цілому, а 
також окремо за групами послуг у зв’язку з їх 
неоднорідністю.

висновки з цього дослідження. роз-
виток сфери логістичних послуг в україні 
зростає, проте послуги здебільшого не від-
повідають міжнародним стандартам обслу-
говування споживачів. Більшість підпри-
ємств усвідомлює, що завдяки оптимізації 
та покращення логістичного обслуговування 
споживачів можливо збільшити прибутки, 
залучити нових клієнтів, підвищити імідж 
підприємства та в кінцевому підсумку збіль-
шити свої конкурентні переваги. досягти 
високого рівня логістичного обслуговування 
можна завдяки використанню у своєї діяль-
ності принципів, на яких базується функціо-
нування систем логістичного обслуговування 
споживачів у розвинутих країнах.
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статтю присвячено вивченню процесу управління лояльністю як важливої складової частини сучасного 
менеджементу підприємства. Запропоновано підхід до управління, в основу якого полягає класичне «колесо 
менеджменту». сформульовано основні принципи управління лояльністю споживачів, підходи та методи. на-
ведено основні види ризиків, які виникають. детально описано їх сутність та форми прояву, а також наведено 
основні можливі варіанти дій задля їх подолання або нівелювання.

ключові слова: управління лояльністю, принцип, нівелювання ризиків, методи, комплексний вплив, цикл.

неткова в.н. ПроЦесс уПравЛениЯ ЛоЯЛьностьЮ: теоретические основЫ 
и Практические асПектЫ

статья посвящена изучению процесса управления лояльностью как важной составляющей современного 
менеджемента предприятия. Предложен подход к управлению, в основу которого положено классическое 
«колесо менеджмента». сформулированы основные принципы управления лояльностью потребителей, под-
ходы и методы. Приведены основные виды рисков, которые возникают. Подробно описана их сущность и 
формы проявления, а также приведены основные возможные варианты действий для их преодоления или 
нивелирования.

ключевые слова: управление лояльностью, принцип, нивелирование рисков, методы, комплексное воз-
действие, цикл.

Netkova V.M. THE PROCESS OF MANAGING LOYALTY: THE THEORETICAL FOUNDATIONS AND 
PRACTICAL ASPECTS

The article is devoted to the study of loyalty management process as an important component of modern enter-
prise of Management,. This paper proposes an approach to management, which is based on the classic 'tire man-
agement. « The basic principles of management of customer loyalty, approaches and methods. The main types of 
risks that arise. Described in detail their nature and manifestations, and are the main options for action to overcome 
them or leveling.

Keywords: loyalty management, principle, leveling of risks, methods, complex effect, cycle.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. визнання значущості лояльності як 
складової частини сучасного маркетингу, без-
умовно, є важливим кроком у сучасних тео-
ретичній та практичній сферах. однак як і 
будь-який процес, що набуває важливості та 
має певний вплив на економічний результат 
діяльності підприємства, він має чіткі резуль-
тати, якими потрібно системно управляти. 
саме тому нині питання управління лояль-
ністю споживачів є особливо актуальним. від-
сутність глобального комплексного підходу до 
управління лояльністю, яке переважно пояс-
нюється тим, що більшість матеріалів щодо 
цього питання мають практичний характер, 
тобто засновані на досвіді реалізованих про-
грам та ототожнюється із реалізацією бонус-
них та/або дисконтних варіантів, ускладнює 
процес формування правильного розуміння 
процесу управління лояльністю. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. серед вітчизняних учених, які вивчають 
особливості управлінням лояльністю, можна 
назвати З.в. кулікову, М.і. семенову та ін. 
серед зарубіжних учених цим питанням 
займалися д. аакер, Ф. райчхельд, трот М. 
та ін. основною перевагою праць цих учених 
є усвідомлення важливості та унікальності 
процесу управління лояльністю та відокрем-
лення його в окремий складник сучасного 
менеджменту. серед тих, хто більш глобально 
розглянув процес управління лояльністю: 
Л.М. Приходько, М.М. іваннікова, і.Ю. Бібік, 
і.в. когут та ін. в їх працях процес управ-
ління лояльністю розглядається як окремий 
бізнес-процес, який характеризується пев-
ними етапами, ризиками та показниками, що 
характеризують її ефективність. у працях 
таких учених, як а.а. Бояршинов, д.Є. Горе-
лик, і. іванюк, М.і. семенова, П.а. Петриченко Ек
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тощо, детально розглянуто один або декілька 
етапів управління, зокрема особливості та 
основні інструменти в різних галузях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розглянути основні 
підходи до процесу управління лояльністю та 
сформулювати основні теоретичні та прак-
тичні аспекти управління лояльністю. для 
досягнення мети сформульовано завдання, 
які полягають в:

• аналізі основних поглядів на управління 
лояльністю;

• розгляді процесу управління як одного 
з ключових напрямів сучасного менеджменту 
підприємства;

• аналізі моделей поведінки споживачів, 
які впливають на формування варіантів клі-
єнтської лояльності;

• формулюванні стадій розвитку відносин 
зі споживачем.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. управління лояльністю – це склад-
ний процес, необхідний для стимулювання 
лояльних об’єктів для досягнення цілей орга-
нізації. управління лояльністю є дуже важли-
вим складником менеджменту підприємства 
у цілому. саме тому, розглядаючи процес 
управління лояльністю, на нашу думку, 
доцільно орієнтуватися на класичний цикл 
менеджменту, який передбачає такі етапи, які 
є основними функціями менеджменту: плану-
вання, організація, мотивація та контроль [1]. 

Приймаючи за основу класичний цикл 
менеджменту, нами розроблено цикл управ-
ління лояльністю (рис. 1) на основі підходу, 
наведеного М.М. іванніковою [2, с. 65].

Аналітика та 
методологія

Економічне 
обґрунтування та 

фінансування
Контроль та 
коригування

Організація та 
дослідження

Рис. 1. «Цикл управління лояльністю»
Джерело: розробка автора 

кожен із наведених етапів складається з 
певного переліку дій та операцій.

1. організація та дослідження: створення 
організаційного підрозділу, який буде займа-
тися управлінням лояльністю; створення 

команди; аналіз наявної інформації щодо клі-
єнтської бази, теперішнього стану лояльності 
тощо; постановка цілей, відбір та вибір осно-
вної; постановка завдань.

2. аналітика та методологія: глибинний 
аналіз споживчих цінностей; сегментація спо-
живачів на основі інформації про систему цін-
ностей; визначення можливих вигод підпри-
ємства в разі зосередження зусиль у кожному 
із сегментів; розстановка піоритетів для під-
приємств; розроблення програми лояльності 
(вибір типу та виду програми; визначення 
складників); розроблення системи інтегрова-
них маркетингових комунікацій.

3. Економічне обґрунтування та фінан-
сування: економічне обґрунтування програми 
лояльності (розрахунок бюджету програми); 
оцінка можливих ризиків під час реалізації про-
грами лояльності та ймовірності їх подолання; 
оцінка можливостей підприємства для повного 
фінансування програми; пошук альтернатив-
них (додаткових) джерел фінансування.

4. контроль та коригування: здійснення 
операційного, тактичного та стратегічного 
контролю над реалізацією програми лояль-
ності; оцінка результатів реалізації програми 
на кожному з етапів; висновки щодо основних 
чинників, що сприяли успішній реалізації про-
грами, а також щодо тих чинників, які галь-
мували реалізацію; розроблення коригуючих 
заходів; упровадження коригуючих заходів; 
закриття або пролонгування програми. 

на основі інформації, що наведена вище, 
робимо висновок: якщо підприємство взяло 
за мету виховання лояльності своїх клієн-
тів, то нею необхідно постійно та методично 
управляти.

на основі інформації, яка існує в сучасній 
та маркетинговій літературі, нами сформу-
льовані основні підходи до процесу управ-
ління лояльністю:

1) залежно від рівня сприйняття продукту 
(товару, послуги/бренду);

2) залежно від суб’єктів;
3) залежно від «глобальності покриття»;
4) залежно від етапу розвитку відносин зі 

споживачем.
кожен із наведених підходів має свої осо-

бливості, однак спільними є принципи управ-
ління лояльністю, які є базовими в усіх під-
ходах. За основу наведеного переліку було 
використано матеріали щодо процесу управ-
ління у цілому (у будь-якій сфері та відносно 
будь-яких суб’єктів). [3] 

розглянемо детальніше основні принципи 
управління лояльністю:
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1) єдність стратегії (процес управління 
лояльністю переважно ґрунтується на пси-
хологічних аспектах взаємодії з об’єктами 
лояльності, саме тому розрізреність дій може 
негативно ними сприйматися);

2) врахування індивідуальних характе-
ристик (у зв’язку з тим, що лояльність пере-
дусім – психологіча характеристика, саме 
індивідуальні характеристики об’єктів лояль-
ності є запорукою вірності стратегії та про-
цесу управління лояльністю);

3) гнучкість (швидке реагування на зміни 
ринкового середовища, дії конкурентів, а 
також на зміни в поведінці споживачів та їх 
переваг);

4) заохочення та стимулювання (об’єкт 
лояльності повинен мати постійне заохо-
чення (як матеріальне, так і нематеріальне) 
до подальшого відданя переваги конкретному 
товару/послузі/компанії);

5) справедливість (міра лояльності пови-
нна бути прямо пропорційною зусиллями, що 
полягають в основі управління лояльністю);

6) прагнення до взаємних вигод (управ-
ління лояльністю повинно бути доволі ціка-
вим як для того, хто керує процесом, так і для 
об’єкту лояльності);

7) розвиток (будь-які дії щодо управління 
лояльністю повинні мати розвиток для підтри-
мання постійного інтересу з усіх боків);

8) принцип незмінного розуміння (будь-
які зміни в лояльності повинні адекватно та з 
повагою стрийматися в будь-якому разі).

управління базується на використанні тих 
чи інших методів.

методи управління лояльністю – спо-
соби впливу суб’єкта, що управляє, на об’єкт, 
яким управляють. слід відрізняти методи 
управління та методи процесу управління. 
Методи управління характеризують заверше-
ний процес, а методи процесу управління сто-
суються окремих дій.

Методи управління класифікуються за різ-
ними ознаками. основні методи, які існують у 
сучасній літературі:

– методи прямого та непрямого впливу. 
Під час використання перших передбачається 
безпосередній помітний результат впливу, 
інші спрямовані на створення умов для досяг-
нення високих результатів;

– методи формального та неформаль-
ного впливу. Методи формального впливу час-
тіше регламентовані певними документами та 
є формалізованими. Методи неформального 
впливу переважно реалізуються через психо-
логічну атмосферу, поведінку та ін.

найбільше значення має класифікація 
методів управління на основі об'єктивних 
закономірностей, притаманних лояль-
ності як економічного явища та як об'єкту 
управління, на основі специфіки відносин, що 
складаються в процесі спільної праці. За цією 
ознакою виділяють методи: 1) організаційні; 
2) економічні; 3) соціально-психологічні.

організаційні методи управління базу-
ються на організаційних відносинах між 
суб’єктом та об’єктом лояльності. вони поді-
ляються на: 1) методи організаційно-стабі-
лізуючого впливу; 2) методи розпорядчого 
впливу; 3) методи дисциплінарного впливу. 

Методи організаціонно-стабілізуючого 
впливу призначені для створення організацій-
ної основи спільної роботи. Ця група методів 
включає регламентування, нормування та 
інструктування.

Методи розпорядчого впливу призначені 
для реагування на невраховані моменти орга-
нізації, коригування сформованої системи під 
нові завдання й умови роботи. Методи даної 
групи реалізуються у формі директиви, наказу, 
вказівки, розпорядження, резолюції і т. д. 

Методи дисциплінарного впливу призна-
чені передусім для внутрішніх процесів орга-
нізацій.

Економічні методи управління призна-
чені для впливу на економічні відносини. тут 
виділяються такі методи: система матеріаль-
ного стимулювання; постійне підтримання 
економічної вигоди від лояльності до товару/
бренду/компанії; система ціноутворення; сис-
тема дотацій та матеріальних санкцій.

соціально-психологічні методи управ-
ління призначені для впливу на соціально-
психологічні відносини між суб’єктом та 
об’єктом лояльності. соціально-психоло-
гічні методи включають: 1) розвиток потенці-
алу кожного лояльного споживача та частки 
лояльних споживачів у цілому; 2) форму-
вання та підтримання індивідуалізованості 
відносин; 3) формування груп та сегментів 
на основі постійного аналізу та досліджень 
думок лояльних споживачів; 4) залучення 
лояльних споживачів до процесів прийняття 
рішення щодо подальшої діяльності компанії; 
5) постійне підвищення якості важливих для 
лояльних споживачів аспектів.

розглянемо управління лояльністю відпо-
відно до підходу «залежно від рівня сприй-
няття продукту (товару, послуги/бренду)».

Ф. котлер розробив концепцію товару, який 
складається з трьох рівнів (рис. 2), що мають 
послідовний принцип реалізації [4, с. 367–369].
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Товар за задумом
Товар у реальному 

виконанні
Товар із 

підкріпленням

Рис. 2. Рівні сприйняття товару 
Джерело: складено за [4, с. 367–369]

Товар за задумом являє собою основну 
вигоду, яка доноситься до споживача.

управління лояльністю на даному етапі 
майже відсутнє. основною функцією учасни-
ків процесу управління лояльністю є: 

• вірна фіксація інформації щодо закла-
деної в основу товару/послуги/бренду вигоди, 
яка буде доноситися до споживача.

Товар у реальному виконанні являє собою 
товар у готовому виді (упакування, якість, 
основні властивості, марка та інш.). 

Процес управління лояльністю на даному 
етапі виражається у такому: 

• вихованні первинної лояльності до най-
більш відчутних та помітних

характеристик товару;
• завдяки вірній ціновій політиці, систе-

мам просування та інформування необхідно 
забезпечити максимально можливу кількість 
звернень за покупкою цього товару та ство-
рити максимальне задоволення конкретних 
потреб споживачів шляхом придбання та 
використання товару.

Товар із підкріпленням являє собою всі 
можливі види послуг та сервісів, які сприяти-
муть реалізації товару та більш комфортному 
процесу покупки. 

управління лояльністю на даному етапі 
має провідну роль та виражається в:

• інформуванні споживачів про види 
послуг;

• індивідуалізації пропозицій, зокрема 
за рахунок комбінацій різних видів послуг та 
варіацій глибини їх надання різним категоріям 
клієнтів;

• забезпеченні зворотнього зв’язку зі спо-
живачами для прийняття управлінських так-
тичних та стратегічних рішень.

розглянемо управління лояльністю від-
повідно до підходу «залежно від суб’єктів»: 
1) лояльність споживачів; 2) лояльність посе-
редників; 3) лояльність персоналу; 4) лояль-
ність власників (інвесторів).

нами здійснено аналіз процесу управління 
лояльністю кожного із суб’єктів ринку та вияв-
лено обов’язкові етапи в кожному з випадків 
(табл. 1).

у таблиці кольором відзначено беззапере-
чну необхідність здійснення етапу управління. 
таким чином, виходячи з даних, наведених 
у таблиці, найбільш складним є управління 
споживачами, адже всі етапи є рівнозначно 
важливими. Це пов’язано передусім із тим, 
що споживачі є першопричиною існування 
бізнесу. всі інші суб’єкти ринку допомагають 
реалізації товарів та послуг споживачам.

відповідно до підходу «залежно від гло-
бальності покриття», слід розглядати управ-
ління лояльністю на таких рівнях (рис. 3).

Глобальний

Національний

Локальний

Рис. 3. Рівні управління лояльністю залежно 
від глобальності покриття 
Джерело: розробка автора

Головною ознакою, яка характеризує управ-
ління лояльністю на різних рівнях, є відповід-
ність та достатність наявних можливостей 

таблиця 1 
особливості процесу управління лояльністю різних учасників ринку

суб’єкти 
ринку

Етапи управління лояльністю
організація та 
дослідження

аналітика та 
методологія

Економічне обґрунтування та 
фінансування

контроль та 
коригування

споживачі
Посередники

Персонал
інвестори

Джерело: розробка автора
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потребам ринку та очікуванням споживачів. 
Якщо підприємство не має достатніх ресурсів 
для покриття локального ринку та виховання 
лояльності своїх споживачів на даному рівні, 
немає ніякого сенсу виходити на національ-
ний, а тим більш на глобальний ринок.

Основні особливості формування лояль-
ності на локальному рівні: безпосередня 
близкість до споживачів, що, відповідно, ско-
рочує термін формування лояльності; від-
сутність потреби в диференціації товарної та 
цінової політики підприємства; короткий лан-
цюг товароруху (від виробника до споживача); 
швидке реагування на зміни ринку, потреби 
та вимоги споживачів; доступний зворотній 
зв'язок, результати якого можуть бути вико-
ристаними для коригування наявної або ство-
рення нової програми лояльності; мінімізація 
ризиків та втрат у разі виникнення потреби 
диверсифікувати бізнес або закрити його; 
ймовірність формування лояльності значної 
кількості споживачів більше 50% (питома вага 
в загальній кількості споживачів).

Основні особливості формування лояль-
ності на національному рівні: необхідність 
вивчення специфічних особливостей різ-
них регіонів: платоспроможність населення, 
потреба в товарі/послузі, конкурентне серед-
овище та ін.; збільшується термін, протягом 
якого формується лояльність; виникає необ-
хідність диференціації товарної та цінової 
політики підприємства; подовжується ланцюг 
товароруху в разі співробітництва із посе-
редниками, дистриб’юторами; з’являється 
необідність формування та управління 
лояльністю посередників; більш повільне 
реагування порівняно з локальним рівнем на 

зміни ринку, потреби та вимоги споживачів; 
наявність складностей щодо отримання зво-
ротного зв’язку від споживачів; значні ризики 
та втрати у разі виникнення потреби диверси-
фікувати бізнес або закрити його; ймовірність 
формування лояльності меншої кількості спо-
живачів (30–50%).

Основні особливості формування лояль-
ності на глобальному рівні: першорядне зна-
чення мають дослідження культурних особли-
востей країни, регіону, нації; особлива увага 
приділяється вивченню системи цінностей, яка 
лежить в основі потреби, задоволеності і, як 
наслідок, лояльності; фактори макросередо-
вища відіграють значну роль порівняно з попе-
реднімі рівнями; гостра необхідність диферен-
ціації товарної та цінової політики підприємства; 
подовжується ланцюг товароруху через співро-
бітництво із посередниками, дистриб’юторами; 
є значна необідність формування та управління 
лояльністю посередників, адже їх часта зміна 
призводить до значних ризиків та фінансо-
вих утрат; повільне реагування на зміни ринку 
через глобальність покриття; значні складності 
щодо отримання зворотнього зв’язку від спожи-
вачів та оброблення інформації; великі ризики 
та втрати у разі виникнення потреби диверси-
фікувати бізнес або закрити його; ймовірність 
формування лояльності незначної кількості 
споживачів менше 30%.

розглянемо особливості управління лояль-
ністю відповідно до підходу «залежно від етапу 
розвитку відносин зі споживачем». даний 
підхід базується на відмінностях у поведінці 
споживачів на кожному з етапів формування 
лояльності, а також на відмінностях марке-
тингової політики та інструментів.

Рис. 4. «піраміда лояльності»
Джерело: складено за матеріалами [6, с. 273]

Лояльність

Висока цінність стосунків 
із компанією для клієнта

Задоволеність потреб та виправдення 
очікувань споживачів

Стабільність та активність використання продуктів 
та послуг компанії

Сприйняття компанії. Обізнаність клієнта щодо діяльності 
компанії/товарів/послуг
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інструментом, що наочно ілюструє етапи 
розвитку відносин зі споживачем, є «піраміда 
лояльності». Запропонована вона к. Балашо-
вих [5, с. 81–87].

ураховуючи «піраміду лояльності», можна 
виявити основні фактори, на які слід звер-
тати увагу під час формування довгостроко-
вих взаємовигідних відносин зі споживачами. 
кожен наступний етап розвитку відносин 
доповнює попередній, прагнучи досягти абсо-
лютної лояльності.

на рис. 4 наведено «піраміду лояльності».
нами надано рекомендації щодо марке-

тингової активності на кожній стадії розвитку 
відносин зі споживачем (табл. 2).

таким чином, кожен з етапів має свої осо-
бливості та потребує специфічних маркетин-
гових інструментів. слід зауважити, що чим 
вище стадія, тим менше капіталовкладення 
на обслуговування споживача. 

Будь-який процес управління має пев-
ний спектр ризиків, які притаманні кожному 

таблиця 2
особливості маркетингової діяльності  

на кожній стадії розвитку відносин зі споживачем
№ стадія Харатер 

маркетингової 
діяльності

основні інструменти

1 сприйняття 
компанії. обі-
знаність клієнта 
щодо діяльності 
компанії/товарів/
послуг

агресивно-
інформуючий

1. активна рекламна діяльність, мета якої – дати 
необхідну кількість інформації споживачу для при-
йняття рішень щодо здійснення першої покупки.
2. Цінова політика – стратегія «низьких цін».
3. активне використання інструментів семплінгу, мета 
якого – дати споживачу скуштувати, спробувати, щоб 
отримати необхідні емоції, які стануть основою фор-
мування звички.

2 стабільність та 
активність вико-
ристання про-
дуктів та послуг 
компанії

агресивно-спо-
нукаючий

1. рекламна діяльність, мета якої – спонукати до 
миттєвої купівлі.
2. створення привабливої пропозиції (цінової та сер-
вісної).
3. акційні заходи за типом «сертифікат/купон на 
наступну покупку», основна мета яких – забезпе-
чення максимальної кількості повторних звернень. 
4. використання інструменту «надання подарунків та 
додаткових бонусів».

3 Задоволе-
ність потреб та 
виправдення 
очікувань спо-
живачів

Помірно-спону-
каючий

1. особлива увага приділяється зворотному зв’язку 
зя споживачем. саме тому доцільно використовувати 
маркетингові акційні заходи за типом «вислови свою 
думку про задоволеність/Заповни анкету та отримай 
подарунок».
2. реклама має помірний характер. основний 
акцент – бренд, а не товар та його характеристики.

4 висока цінність 
стосунків із 
компанією для 
клієнта

Помірно-підтри-
муючий

1. використання інструментів за типом «дякуємо, що 
ви з нами!»: подарунки з приводу річниці співробітни-
цтва, привітання з важливими святами та ін.
2. на цій стадії споживачі стають менш чутливими 
до ціни, і в разі виникнення у компанії необхідності, 
можна збільшити ціни (% підвищення ціни має бути 
невідчутним для споживача). 
3. реклама має помірний характер. основний 
акцент – бренд, а не товар та його характеристики.

5 Лояльність індивідуалізо-
ваний

1. особливі умови співробітництва зі споживачем 
(умови оплати, пошук та продаж необхідного для спо-
живача асортименту, якого немає у портфелі компанії).
2. Привітання не лише із загальними святами, а й з 
особистими.
3. реклама не відіграє особливої ролі, саме 
тому вона не повинна бути активною та мати 
ненав’язливий характер.

Джерело: розробка автора
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таблиця 3
Ризики в процесі управління лояльністю та шляхи їх подолання

Зовнішні
Група 

ризиків сутність Рекомендації щодо їх подолання

економічні
Пов’язані з несприятливими змінами 
в економіці країни. серед них: зміна 
кон’юнктури ринку, незбалансована лік-
відність, коливання курсів валют та ін.

Здійснення обґрунтованої політики 
закупівель, яка дасть змогу витримати 
та згладити вплив коливань.

Політичні

Зумовлені змінами політичного стано-
вища, які впливають на підприємницьку 
діяльність (закриття кордонів, заборона 
на вивезення товару, воєнні дії на тери-
торії країни на ін.). 

розроблення стратегії диверсифікації, 
яка може бути реалізована в потрібний 
час та дасть можливість переорієнту-
вати діяльність.

культурні
Зумовлені змінами культурного серед-
овища: тренди в культурі напротивагу 
падіння популярності діючих уявлень 
та культурних проявів. 

Постійні дослідження, які дадуть змогу 
своєчасно мати актуальну інформацію 
і, як наслідок, можливість репозиціону-
вання та ін.

демогра-
фічні

Зумовлені динамікою чисельності 
населення: падінням народжуваності, 
міграцією, збільшенням смертності, 
дорослішанням споживачів, старінням 
нації та ін.

чітка сегментація споживачів та постій-
ний аналіз наповненості кожного із 
сегментів. Має місце полісегмента-
ція, тобто одночасна діяльність та 
орієнтація на декілька сегментів, що 
дасть змогу підприємсту в разі кризи в 
одному напрямі забезпечити розвиток 
в іншому.

внутрішні

виробничі

Пов’язані із невиконанням підприєм-
ством своїх планів та обов’язків щодо 
виробництва, що веде за собою відсут-
ність основи для формування лояль-
ності. до данної групи ризиків можна 
віднести: зменшення припущених 
обсягів виробництва, зростання матері-
альних та/або інших витрат, сплачення 
відрахувань та податків, відсутність 
дисципліни постачання, несправність 
обладнання та ін. 

створення та постійне поповнення 
амортизаційного фонду підприємства, 
який дасть змогу модернізувати потуж-
ності, збільшити запаси сировини, 
нарощувати обсяги, збільшувати кіль-
кість споживачів, а також частку лояль-
них серед них.

комерційні

виникають у процесі реалізації това-
рів та послуг. серед таких ризиків: 
падіння обсягу реалізації через зміни 
кон’юнктури, збільшення закупівельної 
ціни, втрата товарів або зниження їх 
якості в процесі обігу та ін. у результаті 
лояльність знижується, й управляти 
нею традиційними помірними інстру-
ментами стає складніше.

управління лояльністю посередників, 
які впливають на реалізацію продукції.
наявність запасів для компенсації спо-
живачам недоотриманої продукції або 
вигоди без утрати лояльності.

Фінансові

Пов’язані з імовірністю невиконання 
фірмою своїх фінансових зобов’язань. 
серед ризиків: знецінювання інвести-
ційно-фінансового портфелю, нездій-
снення платежів та ін. 

Здійснення правильного стратегічного 
та тактичного планування фінансової 
діяльності підприємства.

організа-
ційні

Це ризики, що пов’язані з помилками 
менеджменту компанії та її співробіт-
ників: помилкова стратегія управління 
лояльністю, несвоєчасність виконання 
необхідних дій, низька якість виконання 
процесів та інструкцій та ін.

Здійснення постійного контролю та 
аналізу стану реалізації програми 
лояльності, здійснення своєчасних 
коригуючих дій.

Джерело: складено за [7]
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з етапів. Прогнозування та вивчення ризиків 
є необхідним етапом успішного управління 
лояльністю, адже саме це дасть змогу мінімі-
зувати або нейтралізувати їх вплив. 

у сучасній науковій літературі майже від-
сутня інформація щодо ризиків під час управ-
ління лояльністю. враховуючи те, що процес 
управління лояльністю був розглянутий нами 
за аналогією процесу управління в цілому, роз-
глянемо ризики подібним чином. нами запро-
поновано класифікацію ризиків та варіанти 
ризиків, які належать до кожної з груп, а також 
рекомендації щодо їх подолання (табл. 3).

висновки з цього дослідження. управ-
ління лояльністю – це дуже місткий процес, 
що має абсолютно унікальні властивості, про-
яви, методи, ризики та ін.

на нашу думку, процес управління лояль-
ністю слід розглядати як єдиний організм, 
який функціонує за певними правилами. 
в основу наших пропозицій покладено кла-
сичне «колесо менеджменту». розглянуто 
кожен з етапів та описано основні характерис-
тики кожного з них щодо лояльності, а також 

запропоновано основні принципи управління 
лояльністю споживачів: єдність стратегії, 
врахування індивідуальних характеристик, 
гнучкість, заохочення та стимулювання, спра-
ведливість, прагнення до взаємних вигод, 
розвиток, принцип незмінного розуміння. 

для правильної побудови системи управ-
ління лояльністю запропоновано основні під-
ходи та методи управління. основні підходи до 
процесу управління лояльністю: залежно від 
рівня сприйняття продукту (товару, послуги/
бренду); залежно від суб’єктів; залежно від 
«глобальності покриття»; залежно від етапу 
розвитку відносин зі споживачем.

основними групами методів, різновиди 
яких запропоновано нами, є: методи прямого 
та непрямого впливу; методи формального та 
неформального впливу.

для здійснення контролю та своєчасного 
впливу на процес управління лояльністю 
запропоновано основні види ризиків, які вини-
кають. детально описано їх сутність та форми 
прояву, а також наведено основні можливі варі-
анти дій для їх подолання або нівелювання.
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у статті виділено три підходи до визначення соціального підприємництва, три основні аспекти, які віді-
грають важливу роль у розумінні його сутності. наведено головні ознаки, які в сукупності характеризують це 
явище та відрізняють його від інших видів соціально-економічної діяльності.
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в статье выделены три подхода к определению социального предпринимательства, три основных аспекта, 

которые играют важную роль в понимании его сущности. Приведены главные признаки, которые в совокупно-
сти характеризуют это явление и отличают его от других видов социально-экономической деятельности.
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distinguish it from other types of socio-economic activities.

Keywords: social entrepreneurship, philanthropy, social good, social mission, social orientation, business ap-
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. незважаючи на активне поширення 
соціального підприємництва у світі та зростання 
інтересу науковців до проблеми соціального 
підприємництва, сутність, можливості й особли-
вості функціонування соціального підприємни-
цтва все ж залишаються предметом дискусії. 
відсутність чіткого визначення терміна «соці-
альне підприємництво» перешкоджає інститу-
ціоналізацїї даного явища й обмежує розвиток 
емпіричних і теоретичних досліджень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Першими основними працями в галузі соціаль-
ного підприємництва стали дослідження таких 
учених, як: Г. діз, р. дарт, с. Шейн, с. вен-
катараман, дж.с. Морт, дж. виравардена, 
а.М. Передо, М. Маклін, дж. Мер, і. Марті.

серед українських авторів, які досліджу-
ють проблеми соціального підприємництва, 
можна відзначити М. наумову, З. Галушку, 
о. кірєєву, в. удодову, в. Шаповал, а.і. андру-
щенко, й.М. рябця, й. салія.

Зважаючи на наявні наукові напрацювання 
із цієї проблематики, зауважимо, що дефініція 
соціального підприємництва не має загально-

прийнятого визначення у світовій та вітчизняній 
науці, тому потребує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
особливостей становлення та розвитку соці-
ального підприємництва. виходячи з харак-
теристики шкіл соціального підприємництва, 
необхідно дослідити три основні аспекти, які 
відіграють важливу роль у формуванні та 
розумінні сутності соціального підприємни-
цтва: 1) соціальну спрямованість; 2) підпри-
ємницький підхід; 3) фінансову стабільність; 
виділити основні ознаки соціального підпри-
ємництва, які в сукупності характеризують це 
явище та допомагають відокремити його від 
інших видів соціально-економічної діяльності.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. наявність різних поглядів і підходів 
зумовлена контекстуальними факторами й 
існуванням різних шкіл дослідників соціаль-
ного підприємництва. М. діз і Б. андерсон 
[3] виділяють дві основні дослідницькі школи 
соціального підприємництва: школу соціаль-
них підприємств (the social enterprise school) 
і школу соціальних інновацій (the social Ек
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innovation school). Представники школи соці-
альних підприємств фокусують свої дослі-
дження на двох напрямах: способах одер-
жання доходу некомерційними організаціями 
та на соціальних проектах комерційних під-
приємств. обидва напрями розглядають 
соціального підприємця як індивіда, що орга-
нізовує й управляє бізнесом, націленим на 
досягнення соціальних цілей. Представники 
школи соціальних інновацій більше акценту-
ють увагу на інноваційних, новаторських спо-
собах розв’язування соціальних проблем і 
розглядають соціальних підприємців як носіїв 
перетворень, які здатні викликати структурні й 
системні зміни в суспільстві. кожна зі згаданих 
вище шкіл, на думку Г. діза й Б. андерсона [3], 
має обмеження, які повинні бути враховані під 
час розроблення нових підходів до вивчення 
соціального підприємництва. однак необ-
хідно зазначити, що в цілому ці два підходи 
до вивчення соціального підприємництва не 
суперечать один одному, а скоріше доповню-
ють, і, «по суті, мова йде про розгляд різних 
емпіричних сторін феномена соціального 
підприємництва, ключовими рисами якого 
для всіх є соціальне призначення, визнання 
важливості соціальних перетворень (іннова-
ції, підприємництво) і ринкових компонентів 
у роботі (продаж товарів і послуг, економічна 
ефективність)» [1, с. 97].

на основі проведеного аналізу з усіх най-
більш цитованих визначень соціального під-
приємництва можна виділити три, які най-
частіше зустрічаються: перший наголошує на 
здатності соціального підприємництва здій-
снювати суспільні трансформації, соціальні 
зміни; другий підхід визначає соціальне під-
приємництво як інноваційний, підприємниць-
кий спосіб створення соціального ефекту; 
третій підхід заснований на важливій умові 
існування та збереження стабільності в соці-
альному підприємництві – досягнення «подвій-
ного ефекту» – соціального й економічного.

на основі представленого вище аналізу 
основних визначень соціального підприєм-
ництва можна виділити три основні аспекти, 
які відіграють важливу роль у формуванні 
та розумінні сутності соціального підприєм-
ництва: соціальну спрямованість; підприєм-
ницький підхід; фінансову стабільність.

соціальна спрямованість. розглядаючи 
соціальне підприємництво з погляду соціаль-
ної спрямованості, зазначимо, що викорис-
тання бізнес-інструментів для розв’язання 
соціальних проблем – явище не нове. на 
думку а. Московської, «соціальне підприєм-

ництво підвищує сукупну економічну ефектив-
ність, тому що вводить в економічний оборот 
ресурси, які раніше в такій якості не викорис-
товувалися». справді, у соціальному підпри-
ємництві на будь-якому етапі ланцюжка ство-
рення цінності можуть залучатися ресурси 
або створюватися комбінація ресурсів, які 
раніше не було використано, або було вико-
ристано недостатньо. наприклад, це може 
бути залучення соціально уражених верств 
населення (інвалідів, пенсіонерів, засудже-
них і т. д.) у процес виробництва. так, укра-
їнське товариство глухих «утоГ», створене в 
1992 р., випускає швейну продукцію; у компа-
нії працюють люди з інвалідністю, переважно 
слабочуючі. крім того, у соціальному під-
приємництві часто залучаються матеріальні 
ресурси, які раніше не використовувалися або 
використовувалися недостатньо. наприклад, 
благодійний магазин «спасибі!» займається 
збором непотрібного одягу, прикрас, книг у 
добротному стані. Більша частина речей роз-
поділяється серед нужденних і надходить у 
благодійні організації, а кошти від продажу 
частини, що залишилися, використаються на 
підтримку функціонування організації, а також 
перераховуються на добродійність. 

соціальне підприємництво, як правило, 
спрямоване на задоволення попиту з низькою 
прибутковістю на ринках із низьким рівнем 
конкуренції й може створювати неіснуючий 
раніше попит на новому ринку.

Підприємницький підхід. Багато дослідни-
ків [2; 4] намагалися дати визначення соціаль-
ного підприємництва виходячи з розбіжностей 
між соціальним і комерційним підприємни-
цтвом. Можна виділити такі основні аспекти, 
які відрізняють соціальне підприємництво 
від комерційного: мета, пошук можливостей, 
залучення ресурсів, взаємодія із зацікавле-
ними сторонами, оцінка результатів.

узагальнюючи результати аналізу дослі-
джень соціального підприємництва, заснова-
них на пошуку подібностей і розбіжностей між 
комерційним і соціальним підприємництвом, 
зазначимо, що багато авторів [5] поділяють 
думку про те, що соціальне підприємництво 
є різновидом підприємництва, основу якого 
становлять важливі характеристики, згадані 
раніше (наприклад, здатність підприємця роз-
пізнавати можливості, пошук інноваційних 
рішень і т. д.). однак саме мета організації, 
пов’язана з розв’язком соціальної проблеми, і 
визначає його специфіку та відмінні риси.

Фінансова стабільність. важливим аспек-
том під час визначення поняття «соціальне 
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підприємництво» виступає фінансова ста-
більність, що є необхідною умовою довгостро-
кового створення соціального ефекту й вира-
жається в прагненні соціальних підприємців 
досягнути самоокупності, беззбитковості своєї 
діяльності. наявність соціальної місії й ство-
рення соціальної цінності є обов’язковими 
умовами для соціального підприємництва, а 
створення економічної цінності – необхідною 
умовою для його фінансової стабільності [6].

наприклад, за підтримки Го «народна 
допомога» та соціальної пекарні «Горіховий 
дім» (м. Львів) безробітні та бездомні жінки 
випікають печиво, яке реалізується в ресто-
ранах та кав’ярнях Львова. 

для підтримки фінансової стійкості пекарня 
знайшла інвестора, який згоден надати 
близько 10 тис. євро на розвиток пекарні. Це 
дасть змогу налагодити виробництво упако-
ваної продукції та суттєво розширити геогра-
фію збуту. у планах пекарні – розширити базу 
клієнтів: окрім кав’ярень, пропонувати свою 
продукцію мережам магазинів.

у табл. 1 виділено основні ознаки соці-
ального підприємництва, які в сукупності 
характеризують це явище та допомагають 
відокремити його від інших видів соціально-
економічної діяльності:

– по-перше, необхідно ще раз підкрес-
лити, що соціальне підприємництво – це 
економічний вид діяльності суб’єкта господа-
рювання, що відрізняє соціальне підприємни-
цтво від таких соціально спрямованих видів 
діяльності, як філантропія, доброчинність, 
соціальний активізм. даний критерій означає, 
що соціальне підприємництво як економічна 
діяльність – процес сполучення дій, які при-

водять до одержання певного переліку про-
дукції. Це досягається тоді, коли поєднуються 
ресурси та виробничий процес для створення 
конкретних товарів і послуг. також соціальне 
підприємництво – це діяльність, що має стійку 
бізнес-модель, спрямовану на створення соці-
ального ефекту в довгостроковій перспективі 
(на відміну від некомерційних організацій);

– по-друге, соціальний підприємець 
може здійснювати діяльність і в комерцій-
ній, і в некомерційній організаційно-правових 
формах;

– по-третє, на відміну від основної мети 
комерційного підприємництва, яка полягає в 
одержанні прибутку, основна мета соціаль-
ного підприємництва полягає у створенні 
соціального блага через реалізацію місії, що 
прив’язана до розв’язання конкретної соці-
альної проблеми. Як правило, розв’язання 
соціальної проблеми відбувається в інтересах 
співтовариства, яке може бути обмежене за 
певними ознаками (наприклад, територіаль-
ними, відповідно до особливостей здоров’я й 
т. п), і у зв’язку зі специфічними характерис-
тиками вилучене із соціально-економічного 
життя, не має можливості придбати певні 
товари й послуги;

– по-четверте, на нашу думку, соціальне 
підприємництво може досягати фінансової 
стабільності за рахунок поєднання ринкових 
і неринкових джерел доходу, що дає змогу 
соціальним підприємцям здійснювати про-
рив у тих галузях, які зазвичай непривабливі 
для традиційного підприємництва. діяльність, 
заснована тільки на позиковому безповорот-
ному фінансуванні, не має стабільності у дов-
гостроковій перспективі, а також фактично 

таблиця 1 
ознаки соціального підприємництва

критерій ознаки соціального підприємництва

вид діяльності діяльність господарюючого суб’єкта, заснована на довгостроковому 
плануванні

організаційно-пра-
вова форма Поза залежністю від організаційно-правової форми

Мета організації
Місія, мета прив’язані до розв’язування конкретної соціальної про-
блеми (розрив між бажаним станом і наявними, викликаними прова-
лами ринку, держави)

Фінансова стабіль-
ність

Фінансова стабільність може досягатися за рахунок змішаного під-
ходу: використання ринкових і неринкових інструментів і джерел 
одержання доходу

Характер діяльності
Підприємницький підхід: пошук можливостей (виявлення провалів 
ринку, держави), взяття на себе ризиків, пошук інноваційних спосо-
бів комбінації ресурсів для створення соціальної цінності

Характеристика нада-
ваного товару/послуги

товари, послуги, які мають високі позитивні ефекти, ненадавані 
через провали ринку й держави
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позбавлена компонента ризику, властивих 
підприємницькій діяльності;

– по-п’яте, соціальне підприємництво – 
це інноваційний вид діяльності, спрямований 
на заповнення провалів ринку й держави за 
рахунок пошуку можливостей (виявлення 
соціальних проблем), комбінації ресурсів для 
створення соціальної цінності;

– по-шосте, фірми в соціальному підпри-
ємництві надають товари, послуги, які мають 
високі позитивні ефекти.

висновки з цього дослідження. на основі 
проведеного аналізу соціального підприєм-
ництва, виділення його ознак і обґрунтування 
джерел виникнення пропонується таке визна-
чення: соціальне підприємництво – еконо-
мічна діяльність суб’єкта господарювання 
поза залежністю від організаційно-правової 
форми, що використовує підприємницький під-
хід, місія якого прив’язана до розв’язання кон-
кретної соціальної проблеми, нерозв’язуваної 
внаслідок провалів ринку та держави.

Підкреслимо, що місія таких організацій 
пов’язана з розв’язуванням конкретної соці-
альної проблеми певного співтовариства, 
визначає і відношення соціально-підприєм-
ницьких фірм до одержання прибутку, що стає 

не первинною метою, а необхідною і бажаною 
умовою реалізації місії. орієнтація діяльності 
соціального підприємництва на створення 
соціальної цінності через розв’язання кон-
кретної соціальної проблеми, а не одержання 
комерційного ефекту фактично виключає 
діяльність комерційних організацій, які працю-
ють у соціальній сфері та націлені передусім 
на одержання прибутку (зорієнтовані на одер-
жання прибутку частки клініки, школи і т. д.).

інноваційність соціального підприємни-
цтва пов’язана не тільки зі здатністю новим 
способом комбінувати ресурси для ство-
рення цінності, але й з можливістю соціаль-
ного підприємництва здійснювати прорив у 
галузі, де існують провали ринку та держави у 
розв’язанні соціальних проблем. дане визна-
чення, з одного боку, охоплює діяльність і 
новостворених організацій, і інноваційний про-
цес створення соціальної цінності всередині 
наявних організацій поза залежністю від орга-
нізаційно-правової форми. воно виводить за 
рамки таку соціально спрямовану діяльність як 
добродійність, а також і новаторську діяльність 
суспільних і некомерційних організацій, які не 
здійснюють економічну діяльність і не викорис-
товують підприємницький підхід у діяльності.
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у статті уточнено визначення поняття «управлінське рішення», побудовано розширену класифікацію 
управлінських рішень і графічну модель системи управління інноваційним розвитком суб’єктами кооперуван-
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наведено показники оцінювання ефективності управлінських рішень.
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раЗвитиеМ суБЪектов кооПерированиЯ иЗ ПоЗиЦии уПравЛенческиХ реШений

в статье уточнено определение понятия «управленческое решение», построены расширенная классифика-
ция управленческих решений и графическая модель системы управления инновационным развитием субъек-
тами кооперирования с позиции управленческих решений. выделены этапы технологии принятия и реализации 
управленческих решений, приведены показатели оценивания эффективности управленческих решений.
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OF SUBJECTS OF CO-OPERATION FROM POSITION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS

In the article is specify determination of concept «administrative decision», the extended classification of admin-
istrative decisions and graphic model of control system by innovative development is built by the subjects of co-op-
eration from position of administrative decisions. And also the stages of technology of acceptance and realization of 
administrative decisions are selected, the indexes of evaluation of efficiency of administrative decisions are resulted.

Keywords: innovative development, subjects of co-operation, administrative decisions, management system by 
innovative development of enterprise, efficiency of administrative decisions. 

постановка проблеми у загальному 
вигляді. в умовах активізування підприєм-
ництва, посилення конкуренції і послаблення 
впливу державного управління на інновацій-
ний розвиток суб’єктів господарювання єди-
ним шляхом активізування креативних пошу-
ків та акумулювання венчурних ресурсів є 
заснування кооперативних утворень, які здатні 
примножити наявний інноваційний потенціал 
і досягнути позитивних змін в інноваційному 
розвитку. у сШа, Франції, Японії, італії та 
інших економічно розвинутих країнах кооперу-
вання у сфері інноваційної діяльності набуло 

різноманітних форм. воно забезпечує конку-
рентоспроможність інноваційно активних під-
приємств на світових ринках. в україні існує 
проблема забезпечення позитивного впливу 
кооперування на рівень інноваційного розви-
тку підприємств. вона полягає у тому, що досі 
немає теоретичних засад і методико-приклад-
ного інструментарію формування і реалізації 
управлінських рішень у цій сфері діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналізування наукової літератури, присвяче-
ної інноваціям, теорії менеджменту і коперу-
ванню [1–15], дає підстави стверджувати, що Ек
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напрацювання науковців щодо вирішення цієї 
проблеми є фрагментарними. Поза увагою 
дослідників залишилися такі аспекти проблеми, 
як: складові елементи системи управління інно-
ваційним розвитком суб’єктами кооперування; 
технологія прийняття і реалізації управлінських 

рішень суб’єктами кооперування щодо реаліза-
ції програм інноваційного розвитку; характерні 
ознаки управлінських рішень у сфері кооперу-
вання інноваційної діяльності тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження –уточнити 

таблиця 1
класифікація управлінських рішень

класифікаційні ознаки види управлінських рішень
За змістом економічні, технічні і соціальні 
За терміном реалізації стратегічні та оперативні 
За способом обґрунту-
вання науково обґрунтовані та інтуїтивні 

За ступенем 
обов’язковості виконання директивні і рекомендаційні 

За способом формування одноосібні і колегіальні (колективні) 
За функціональним зміс-
том Планові, організаційні, мотиваційні, контролюючі і регулятивні 

За ступенем новизни традиційні та інноваційні 
За кількістю варіантів 
впливу на об’єкт одноваріантні, бінарні і поліваріантні 

За прогнозною ефектив-
ністю ординарні, синергетичні та асинергетичні 

За способом обробки 
управлінської інформації алгоритмічні та евристичні 

За причиною виникнення Проблемні та ініціативні 
За структурою форму-
вання однорівневі та багаторівневі 

За характером прийняття урівноважені, імпульсивні та інертні 
За кількістю критеріїв однокритеріальні, двокритеріальні і багатокритеріальні 

За рівнем ризиковості рішення з високим ступенем ризику, рішення з низьким ступе-
нем ризику

За формою подання усні і письмові 
За відношенням до планів 
розвитку підприємства Заплановані і незаплановані 

За результативністю результативні і нерезультативні 
За станом вироблення рішення в стані розроблення і рішення в стані реалізації

За ієрархією управління
рішення керівників вищого рівня управління; рішення керівників 
середнього рівня управління; рішення низового рівня управ-
ління

За специфікою 
розв’язання виробничо-
господарської проблеми

Проектні, конструкторські, технологічні, мотиваційні (спону-
кальні), маркетингові 

За підсистемами управ-
ління

рішення в системі управління маркетингом; рішення в системі 
управління фінансами; рішення в системі управління кадрами; 
рішення в системі управління інноваціями; рішення в системі 
управління якістю тощо

За видами технологічних 
процесів

рішення, які стосуються основних, допоміжних або обслугову-
ючих технологічних процесів; рішення, які стосуються перерв-
них або неперервних технологічних процесів; рішення, які 
стосуються технологічних процесів конкретних галузей про-
мисловості; рішення, які стосуються простих, синтетичних або 
аналітичних технологічних процесів; рішення, які стосуються 
технологічного процесу виготовлення заготовок, їх обробки або 
складання машин; рішення, які стосуються технологічного про-
цесу одиничного, серійного або масового виробництва
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визначення поняття «управлінське рішення», 
побудувати розширену класифікацію управ-
лінських рішень і графічну модель сис-
теми управління інноваційним розвитком 
суб’єктами кооперування з позиції управлін-
ських рішень, а також виокремити етапи тех-
нології прийняття і реалізації управлінських 
рішень, навести показники оцінювання ефек-
тивності управлінських рішень.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. в. Приймак серед цільових вимог 
до управлінських рішень виділяє: наукову 
обґрунтованість; кількісну та якісну визначе-
ність; цілеспрямованість; правомірність; опти-
мальність; своєчасність; комплексність; гнуч-
кість; повноту оформлення. їх дотримання, 
як стверджує автор, сприяє раціональності 
управлінських рішень [1, с. 61]. 

отже, управлінське рішення – це завер-
шальний етап процесу розв’язання управ-
лінської проблеми або реалізації конкретної 
управлінської ініціативи, який передбачає ціле-
спрямоване використання керівниками форм 
влади, стилів керівництва, методів впливу на 
підлеглих задля досягнення очікуваних резуль-
татів у необхідні терміни. у табл. 1 наведено 
види управлінських рішень, які, як правило, 
наводяться в науковій літературі [2–7].

теоретики сучасного менеджменту до сут-
нісних ознак управлінських рішень відносять: 

• спонукальні фактори прийняття рішень;
• мету рішення;
• методи реалізації рішення;
• визначення виконавців рішення;
• строки виконання рішення;
• способи контролювання виконання 

рішення;
• суб’єктів прийняття і реалізації рішень.
Ці ознаки характерні для всіх видів управ-

лінських рішень. Проведені дослідження 
показали, що особливою ознакою прийняття 
управлінських рішень суб’єктами кооперу-
вання є їх синергетичність. синергія – це 
ефект цілісності [4]. Під час формування 
рішень суб’єктами кооперування синергетич-
ність забезпечується врахуванням розробни-
ками управлінських рішень: 

•  інтересів усіх суб’єктів кооперування 
в міру вагомості їх участі в кооперативному 
формуванні;

• спільних і відмінних факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовищ суб’єктів коо-
перування.

у системі управління інноваційним розви-
тком підприємств, які є суб’єктами кооперу-
вання, застосовуються такі методи прийняття 

Критерії оцінювання  управлінського
рішення

Фактори, які спонукають до прийняття 
управлінського рішення

Суб’єкти прийняття і реалізації рішення

Об’єкт  управлінського рішення

Способи, правила і технології 
формування управлінського рішення

Управлінське рішення

Методи контролювання і регулювання 
реалізації управлінського рішення

Рис. 1. система управління інноваційний розвитком суб’єктами 
кооперування з позиції управлінських рішень
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рішень: кількісні (лінійне програмування, 
нелінійне програмування, динамічне про-
грамування, імітаційне моделювання, теорія 
ігор, теорія масового обслуговування, теорія 
управління запасами, методи сіткового пла-
нування); евристичні (логічні прийоми, досвід, 
прецеденти, інтуїція) і колективні (метод 
дельфі, метод мозкового штурму, метод комі-
сій, метод суду, метод сценаріїв).

систему управління кооперативними утво-
реннями доцільно розглядати саме з позиції 
управлінських рішень і особливостей їх фор-
мування. на рис. 1 наведено систему управ-
ління інноваційний розвитком суб’єктами коо-
перування з позиції управлінських рішень.

Як бачимо, під впливом факторів, які спону-
кають до розроблення управлінського рішення 
(виробничо-господарська проблема, індиві-
дуальна або колективна ініціатива суб’єктів 
управління), суб’єкти управління формують 
критерії прийнятності майбутнього рішення, 
створюють правила, розробляють та аналізу-
ють способи і технології побудови управлін-
ського рішення, формують його і реалізовують. 
ухвалене управлінське рішення націлюється 
на конкретний об’єкт – розв’язання вироб-
ничо-господарської проблеми або реалізацію 

управлінської ініціативи. Під час впливу реа-
лізаторів рішення на його об’єкт важливими 
завданнями керівників організації є контроль 
і регулювння ходу виконання рішення. 

суб’єкти управління реалізовують функції 
контролювання і регулювання практично на 
всі елементи наведеної системи управління. 
Це дає змогу своєчасно виявити необхід-
ність коригування ухваленого управлінського 
рішення шляхом застосування відповідних 
регулюючих заходів. у наведеній вище сис-
темі управління формування і реалізація 
управлінських рішень здійснюється відпо-
відно до технології, представленої на рис. 2.

Представлена технологія є сукупністю 
логічно пов’язазаних між собою етапів іден-
тифікування необхідності прийняття управ-
лінських рішень їх розроблення і реалізації 
на засадах застосування певних принципів 
і методів. Як бачимо, на першому етапі тех-
нології відбувається ідентифікування управ-
лінської проблеми, або формалізація ідеї 
щодо отримання конкретних економічних, 
технологічних, соціальних або інших ефектів. 
управлінські проблеми, а також управлінські 
ініціативи є об’єктами управлінських рішень. 
З огляду на це, окрім таких загальних функ-

1. Ідентифікування управлінської проблеми або формалізація 
ідеї щодо отримання конкретних економічних, 
технологічних, соціальних або інших ефектів

2. Збір і обробка інформації із внутрішнього і зовнішнього 
середовища суб’єктів кооперування щодо перспектив 
розв’язання виявленої проблеми або реалізації висунутої 
управлінської ініціативи

3. Розроблення альтернативних варіантів управлінських 
рішень

4. Вибір конкретного рішення з низки альтернативних

5. Реалізація організаційних змін, націлених на реалізацію 
рішення

6. Контролювання і регулювання процесу реалізації рішення

Рис. 2. технологія прийняття і реалізації управлінських рішень 
суб’єктами кооперування
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цій управлінських рішень, як управління вну-
трішніми процесами, управління процесами 
взаємодії із зовнішнім середовищем, управ-
ління організацією в цілому, інформативна, 
інструктивно-розпорядницька, доцільно виді-
ляти також функцію розв’язання управлін-
ських проблем і перетворення управлінських 
ініціатив на позитивні економічні, соціальні та 
інші ефекти.

на підставі ідентифікування об’єкта управ-
лінського рішення відбувається перехід до 
другого етапу технології – збору й обробки 
інформації із внутрішнього і зовнішнього 
середовища суб’єктів кооперування щодо пер-
спектив розв’язання виявленої проблеми або 
реалізації висунутої управлінської ініціативи. 
Завдання цього етапу – отримати максимально 
повну і достовірну інформацію, на підставі якої 
можна здійснювати формування альтернатив-
них варіантів управлінських рішень і вибрати 
найкращий із них. для його виконання необ-
хідно побудувати інтегровану систему інфор-
маційного забезпечення суб’єктів управління 
кооперативним формуванням.

інтегрованими доцільно вважати такі сис-
теми інформаційного забезпечення, які охо-
плюють усі підрозділи і види діяльності орга-
нізації. Як правило, інтегрованість сучасних 
систем інформаційного забезпечення дося-
гається шляхом упровадження автоматизо-
ваних систем управління, які базуються на 
системах підтримки прийняття рішень. такі 
системи дають змогу розв’язувати слабофор-
малізовані виробничо-господарські завдання. 
Передумовою їх упровадження є формалізу-
вання управлінських і виробничих процесів в 
організації, типізація управлінської інформа-
ції, ієрархізації управління, підвищення рівня 
інформаційної освіти суб’єктів управління.

у результаті отримання належних умов 
праці виконавці рішення реалізовують відпо-
відні операції, під впливом виконання яких 
мають бути досягнуті конкретні очікувані 
результати. для того щоб ці результати були 
своєчасними і відповідали цілям прийняття 
рішення, на завершальному етапі наведе-
ної технології відбувається контролювання і 
регулювання ухваленого рішення. до найпо-
ширеніших способів контролювання суб’єктів, 
залучених до виконання управлінських 
рішень, належать методи в. Бойка, в. жму-
рова, в. Бєхтєрєва, р. кеттела, с. деллінгера, 
т. Матоліна, а. Маклакова, к. Хека тощо. Ці 
методи спрямовані на:

• оцінювання і контролювання зміни емо-
ційно-психологічного стану виконавців рішень, 

структури і характеру зміни їхнього інтелекту, 
вміння розвивати суб’єктами управління між-
особистісні виробничі відносини і долати кон-
флікти, здатності саморозвиватися і здійсню-
вати самоконтроль;

• виявлення зміни факторів внутрішнього 
і зовнішнього середовища суб’єктів коопе-
рування, відповідність установлених цілей 
сучасним реаліям, адекватність вибору спо-
собів досягнення встановлених цілей тощо.

одним із найважливіших етапів реалізації 
обраного рішення є проведення організацій-
них змін, націлених на виконання рішення. 
ознайомлення з матеріалами досліджених 
машинобудівних підприємств (дП «електро-
важмаш», дП «виробниче об’єднання «Пів-
денний машинобудівний завод ім. о.М. Мака-
рова», дП «дніпрокосмос», тзов «інтер Пет», 
Зат «Завод «Південкабель» тощо) і позиці-
ями науковців [8–13] показало, що організа-
ційне забезпечення виконання управлінських 
рішень суб’єктами кооперування, здебільшого 
стосується переформування організаційної 
структури управління, перерозподілу функцій 
і повноважень у середовищі керівників і підле-
глих, запровадження нових або зміни наявних 
правил і процедур в організації. вказані орга-
нізаційні зміни є підставою для легітимного і 
обґрунтованого матеріального, фінансового, 
інструктивного та інформаційного забезпе-
чення виконавців рішення. 

Під час реалізації управлінських рішень 
суб’єктами кооперування функція регулю-
вання реалізовується за допомогою застосу-
вання методів усунення небажаних відхилень 
параметрів об’єкта контролювання від їх очі-
куваних значень. регулювання спрямоване 
на досягнення змін, які стосуються: планів і 
окремих показників; заходів із виконання пла-
нів, досягнення очікуваних значень показни-
ків; відношення працівників підприємства до 
виконуваних функцій. серед методів регу-
лювання виділяють установлення: заборон і 
дозволів; стимулів, обмежень і санкцій; про-
цедур, норм, правил та їх відміну [14]. 

Залежно від мети ухвалення управлінських 
рішень суб’єкти кооперування обирають кри-
терії і способи оцінювання їхньої ефектив-
ності (економічні, організаційні, соціальні, 
технологічні, психологічні, правові, екологічні 
тощо). Щоправда фахівці стверджують, що 
на практиці ефективність кожного ухваленого 
управлінського рішення доцільно розглядати 
з різних позицій, комбінуючи критерії різних 
видів ефективності. При цьому важливим є 
вибудовувати ієрархію критеріїв оцінювання 
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ефективності рішень за ознакою їх пріоритет-
ності. Це завдання, як правило, виконується 
на етапі формування рішення. тільки після 
побудови ієрархізованої систему критеріїв 
ефективності управлінського рішення можна 
приступати до розроблення альтернативних 
варіантів рішень та їхнього порівняння. 

Під час ідентифікування якості управлін-
ських рішень ураховують орієнтацію рішення 
на виконання його місії, узгодженість рішення 
з іншими рішеннями, дотримання вимог 
ретельності рішення, орієнтацію рішення 
на вибір якнайкращого з погляду потенцій-
ної ефективності варіанта рішення тощо. 
Щодо оцінювання ефективності управлін-
ських рішень, то в науковій літературі виді-
ляють досить широку класифікацію типів 
ефективності і ще більше, в їхніх межах, 
показників ефективності. у табл. 2 наведено 
показники оцінювання ефективності управ-
лінських рішень, які наводять а. воронкова, 
н. калюжна і в. отенко. ураховуючи різну 
інформаційно-цільову спрямованість методів 
оцінювання управлінських рішень, є підстави 
стверджувати, що управлінські рішення щодо 

формування кооперативних утворень у систе-
мах інноваційного розвитку підприємств необ-
хідно оцінювати на засадах інтеграційного 
підходу. Це вимагає синтезування показників 
якості й ефективності управлінських рішень. 
З усіх видів ефективності рішень найбільш 
пріоритетною є економічна ефективність. інші 
види ефективності певною мірою відобра-
жаються під час оцінювання якості управлін-
ських рішень. 

серед способів забезпечення зрос-
тання якості управлінських рішень і підви-
щення рівня їхньої економічної ефективності 
доцільно виділити:

• застосування інформаційних систем, 
що базуються на автоматизованих модулях 
акумулювання, обробки, зберігання і викорис-
тання управлінської інформації;

• впровадження в процес вироблення 
управлінських рішень систем підтримки при-
йняття колективних рішень;

• використання моделей мотивування 
суб’єктів кооперативних формувань, які 
диференційовані за групами працівників, що 
мають різного характеру потреби, а також за 

таблиця 2
показники оцінювання ефективності управлінських рішень [15]

підхід до 
оцінювання

тип 
ефективності

Групи 
показників показники

ефективність 
роботи всього 
трудового 
колективу

економічна 
ефективність

узагальнюючі 
показники

ресурсна ефективність, витратна ефектив-
ність

конкретні 
показники

рентабельність, оборотність, собівартість, 
окупність капіталовкладень, фондоємність, 
фондовіддача, продуктивність праці тощо

соціальна 
ефективність

узагальнюючі 
показники

ступінь виконання замовлень споживачів, 
частка обсягу продажу продукції підприєм-
ства на ринку

конкретні 
показники

своєчасність і повнота виконання замов-
лення, надання додаткових послуг, післяпро-
дажний сервіс

ефективність 
діяльності 
апарату 
управління

економічна 
ефективність

узагальнюючі 
показники витратна ефективність апарату управління

конкретні 
показники

частка адміністративно-управлінських витрат 
у загальній сумі витрат підприємства, ви 
пома вага управлінських працівників у загаль-
ній чисельності персоналу; навантаження 
керованості, часові витрати на цикл реаліза-
ції управлінських рішень, вартість обробки 
інформації тощо

соціальна 
ефективність

узагальнюючі 
показники

кількість рішень, прийнятих за пропозицією 
працівників трудового колективу. кількість 
працівників, залучених до розроблення 
управлінських рішень

конкретні 
показники

ступінь технічної оснащеності управлінської 
праці, плинність працівників апарату управ-
ління, кваліфікаційний рівень кадрів тощо
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групами працівників, що мають різний рівень 
професійної підготовки і практичного досвіду;

• комбінування альтернативних методів 
контролювання етапів формування і вико-
нання рішень у просторі і часі;

• інтегрування використовуваної інфор-
маційної системи управління підприємством 
в інші локальні і глобальні інформаційні сис-
теми шляхом узгодження їхніх форматів даних 
і налагодження відповідних комунікацій;

• посилення індивідуальної і колективної 
відповідальності суб’єктів, відповідальних 
за формування і реалізацію управлінських 
рішень;

• формування цільових фондів для при-
скорення створення належних організацій-
них, матеріально-технічних, інформаційних, 
фінансових умов, необхідних для виконання 
ухвалених управлінських рішень;

• дублювання управлінських рішень аль-
тернативними на випадок виникнення аргумен-
тів на користь недоцільності їхньої реалізації;

• залучення до обговорення можливих 
способів реалізації важливих управлінських 
рішень бізнес-партнерів, споживачів готової 
продукції, представників громадськості для 
уникнення проблем, пов’язаних з екологією, 
задоволенням споживчих потреб та економіч-
них інтересів бізнес-партнерів тощо. 

висновки з цього дослідження. отже, 
систему управління кооперативними утворен-
нями доцільно розглядати з позиції управлін-
ських рішень і особливостей їхнього форму-
вання. її складовими елементами є: фактори, 

які спонукають до прийняття управлінського 
рішення; суб’єкти прийняття і реалізації 
рішення; критерії оцінювання управлінського 
рішення; способи, правила і технології фор-
мування управлінського рішення; управлін-
ське рішення; методи контролювання і регу-
лювання реалізації управлінського рішення; 
об’єкт управлінського рішення. у цій системі 
управління формування і реалізація управ-
лінських рішень здійснюються відповідно до 
такої технології: ідентифікування управлін-
ської проблеми або формалізація ідеї щодо 
отримання конкретних економічних, техноло-
гічних, соціальних або інших ефектів; збір і 
обробка інформації із внутрішнього і зовніш-
нього середовищ суб’єктів кооперування 
щодо перспектив розв’язання виявленої про-
блеми або реалізації висунутої управлінської 
ініціативи; розроблення альтернативних варі-
антів управлінських рішень; вибір конкретного 
рішення з низки альтернативних; реалізація 
організаційних змін, націлених на реаліза-
цію рішення; контролювання і регулювання 
процесу реалізації рішення. Представлена 
технологія є сукупністю логічно пов’язазаних 
між собою етапів ідентифікування необхід-
ності прийняття управлінських рішень щодо їх 
розроблення і реалізації на засадах застосу-
вання певних принципів і методів.

Подальші дослідження доцільно виконувати 
в напрямі формування економіко-математич-
них моделей оптимізації результатів реалізації 
управлінських рішень в умовах кооперування 
інноваційного розвитку підприємств.
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статтю присвячено дослідженню методичних підходів до оцінювання економічної стійкості підприємства. 
сучасна методична основа наукових підходів до оцінювання економічної стійкості підприємств базується на 
поєднанні принципів та стилів аналізу бухгалтерської та вартісної аналітичних моделей. Цілком підтриму-
ючи таку наукову позицію, суть якої полягає не у протиставленні, а логічному поєднанні двох аналітичних 
концепцій, сформовано методичний підхід до ідентифікації станів та рівнів економічної стійкості/нестійкості 
підприємства, основна ідея якого полягає не у строго математичній формалізації оціночних процедур, а у 
формуванні стратегічної логіки процесу аналізу та прийняття відповідного рішення з урахуванням специфіч-
них особливостей досліджуваної вибірки та потреб бізнес-аналізу.

ключові слова: методичний підхід, економічна стійкість, потенціал, бізнес-аналіз, стратегічна логіка, ана-
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Пономаренко т.в. Методический ПодХод к оЦенке ЭконоМической стойкости ПредПриЯтиЯ
статья посвящена исследованию методических подходов к оценке економической стойкости предпри-

ятия. современная методическая основа научных подходов к оценке економической стойкости предприятий 
основывается на соединении принципов и стилей бухгалтерской и стоимостной аналитических моделей. 
Полностью поддерживая такую научную позицию, суть которой состоит не в противостоянии, а в логическом 
слиянии двух аналитических концепций, сформирован методический поход к идентификации состояний и 
уровней економической стойкости/нестойкости предприятия, основная идея которого состоит не в строго 
математической формализации оценочных процедур, а в формировании стратегической логики процеса ана-
лиза и принятия ответственного решения с учетом специфических особеностей исследуемого выбора и нужд 
бизнес-анализа.

ключевые слова: методический подход, економическая стойкость, потенциал, бизнес-анализ, стратеги-
ческая логика, аналитическая модель.

Ponomarenko T.V. METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE 
ENTERPRISE

The article devoted to research methodical approaches to the evaluation of economic sustainability of the enter-
prise. Modern methodical basis of scientific approaches to the evaluation of economic sustainability of the enterpris-
es based on a combination of principles and styles analysis accounting and valuation analytical models. It is keeping 
this scientific position, the essence of which is not in opposition, but in logical combination of two analytical concepts, 
formed a methodical approach to identifying conditions and levels of economic stability / instability of the enterprise, 
the basic idea of which is not strictly mathematical formalization of the evaluation procedures but in forming strategic 
logic of analysis and decision by taking into account the specific characteristics of the study sample and the needs 
of business analysis.

Keywords: methodical approach, economic sustainability, potential, business-analysis, strategic logic, ana-
lytical model.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. у сучасних економічних досліджен-
нях представлено велику кількість мето-
дичних підходів до оцінювання економіч-
ної стійкості, однак єдиної точки зору щодо 
набору показників, які її визначають, так і 
не сформовано. Фундаментальною осно-
вою всіх наукових підходів до кількісного 
вимірювання економічної стійкості виступа-
ють фінансові індикатори діяльності підпри-

ємств та співвідношення, що розраховані 
на їх основі, які зазвичай визначаються на 
основі облікової аналітичної моделі. низка 
сучасних теоретичних досліджень щодо 
оцінювання економічної стійкості постулює 
доцільність використання сучасного інстру-
ментарію вартісного менеджменту, в яких 
наводяться приклади використання абсо-
лютних значень показників, однак змістовна 
інтерпретація реалізації VBM-моделей із Ек
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позицій ідентифікації стану економічної 
стійкості відсутня.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
наукові публікації а. раппорта, Г. арнольда, 
Ю. Брігхема, а. дамодарана, т. коупленда, 
т. колера, дж. Муріна, а. долгоффа, к. кас-
тера, а. Брейлі, с. Майерса, к. уолша, 
с. росса, і. івашковської, Є. кочеткова, М. куді-
ної, Г. Хотинської, Ю. козиря, с. валдайцева, 
і. Єгєрєва, с. Мордашова, Л. Фролової, о. Ліс-
ніченко, н. Шевчук присвячено методиці забез-
печення економічної стійкості підприємств.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Цікаво було б узагальнити 
результати імплементації досліджень мето-
дологічного підходу до оцінювання стану 
та рівня економічної стійкості/нестійкості та 
сформувати методичний підхід до ідентифі-
кації станів та рівнів економічної стійкості/
нестійкості підприємства, основна ідея якого 
полягає не у строго математичній форма-
лізації оціночних процедур, а у формуванні 
стратегічної логіки процесу аналізу та при-
йняття відповідного рішення з урахуванням 
специфічних особливостей досліджуваної 
вибірки та потреб бізнес-аналізу.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. однією з іманентних властивостей 
стійкості підприємства є здатність зберігати 
параметри, що відображають нормальний 
(здоровий) стан функціонування бізнесу в 
межах балансування норм у разі порушення 
умов діяльності. З погляду сучасних теорій 
ефективності (результативності, продуктив-
ності) підприємства та корпоративних фінан-
сів «фінансове здоров’я» визначається на 
основі здатності компанії управляти грошо-
вими коштами (генерувати їх, залучати із 
зовнішніх ринків та розподіляти за центрами 
відповідності, розраховуватися з власниками 
капіталу) [1]. традиційні оцінки на основі облі-
кової аналітичної моделі розширюються пев-
ними інноваціями в сучасній бізнес-аналітиці, 
які полягають у: доповненні традиційної сис-
теми фінансових показників сукупністю нефі-
нансових індикаторів; розширенні спектру 
аналітичних показників від традиційно облі-
кових до фінансових, таких як прибуток, до 
виплати процентів і податків (EBIT, Earnings 
before interest and tax); прибуток до виплати 
процентів, податків і нарахування аморти-
зації (EBITDA, earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization); чистий грошо-
вий потік від операційної діяльності (FOCF, 
free operating cash flow); чистий грошовий 
потік компанії (FCFF, free cash flow to the firm); 

побудові системи фінансової аналітики на 
базі індикаторів, що логічно пов’язані із фор-
муванням вартості бізнесу.

дослідження концептуального базису 
сучасної теорії фінансово-економічного оці-
нювання суб’єктів господарювання дають 
змогу говорити про те, що науковці та бізнес-
аналітики провідних консалтингових компаній 
у рамках вартісної аналітичної моделі «фінан-
сове здоров’я» компанії діагностують, як 
правило, за трьома змістовними напрямами 
(проекціями):

– проекцією поточної економічної ефек-
тивності діяльності, яка в традиційній (облі-
ковій) аналітичній моделі інтерпретувалася 
як «проекція прибутковості (доходності)», 
оскільки в основу переважної більшості 
метрик закладено показники прибутку. у даній 
проекції оцінюється рівень ефективності 
використання ресурсів, тобто відбувається 
співставлення витрат на ресурси з вигодами 
від їх використання; 

– проекцією ліквідності (або життєздат-
ності), яка пов’язана з аналізом здатності 
підприємства до генерування грошових пото-
ків та можливості задовольняти вимоги за 
зобов’язаннями перед інвесторами, кредито-
рами та власниками власного капіталу; 

– проекцією збалансованості зростання 
бізнесу, яка включає оцінку капіталу та діа-
гностує доцільність нарощення діяльності.

Щодо проекції ефективності, то у вартіс-
ній аналітичні моделі її змістовне наповнення 
відбувається відповідно до логіки оцінювання 
ефективності на основі проекцій облікової 
моделі, які включать такі основні аспекти, як: 
рівень фінансової залежності/незалежності 
від зовнішніх інвесторів і кредиторів; забез-
печеність запасів власними оборотними 
коштами, рівень ліквідності та платоспро-
можності з погляду забезпечення своєчас-
ного задоволення вимог кредиторів; рівень 
оптимальності структури капіталу; сукупність 
показників ділової активності, інвестиційної 
привабливості тощо.

основою формування проекції ліквідності 
бізнесу в рамках застосування вартісної аналі-
тичної моделі є потік вільних грошових коштів 
(FCFE, free cash flow to equity). даний аспект 
є однією з ключових фінансових інновацій 
сучасної бізнес-аналітики. Логіка формування 
FCFE (формула 1) визначає потоки грошових 
коштів, які залишаються після відображення 
інвестованого капіталу, що необхідний для 
реалізації стратегії та виплат кредиторам, 
тобто характеризує фінансову здатність покри-
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вати інвестиційні та поточні потреби у фінансу-
ванні господарської діяльності, а також рівень 
кредитоспроможності підприємства.

FCFE = NI + Der – ∆NWC – Asslong + ∆ND,  (1)
де Der (Depreciation) – витрати на амор-

тизацію; ∆NWC (Net Working Capital) – зміни 
величини чистого оборотного капіталу; 
Asslong – вкладення капіталу в довгострокові 
активи; ∆ND (New Debt) – зміни чистого пози-
кового капіталу, які визначаються новими над-
ходженнями позикового капіталу за мінусом 
виплат за основними сумами боргу. 

Показник FCFE виступає стратегічною 
характеристикою якості капіталу, який інвес-
товано в підприємство, що є досить інфор-
мативним аспектом з погляду фінансової 
життєдіяльності та цілком аргументованим із 
позицій використання у бізнес-аналітиці.

Проекція збалансованості зростання є 
також аналітичною новацією, що потребує 
змістовної інтерпретації в контексті подаль-
шого використання в процесі діагностування 
станів економічної стійкості/нестійкості біз-
несу. традиційно в наукових дослідженнях 
термін «стійке зростання» досліджувався з 
позицій національної економіки. однак про-
тягом останнього десятиріччя його застосову-
ють і на мікрорівні. найбільш відомими моде-
лями оцінювання корпоративного росту є:

1. моделі, що базуються на визначенні 
росту власними джерелами фінансування:

– модель збалансованого зростання 
(«золоте правило економіки підприємства») 
(формула 2):

тприбутку > тпродажу > тактивів > 100         (2)
– модель стійкості росту (SGR, Sustainable 

Growth Rate), яка базується на розрахунку 
коефіцієнту стійкості росту (kec. gr), який визна-
чається на основі декількох підходів. най-
більш розповсюджений – це співвідношення 
реінвестованого у звітному періоді прибутку 
до накопиченого власного капіталу. інший 
спосіб характеризує ту частку прибутку, що 
залишилась після дивідендних виплат (фор-
мула 3):

kec. gr = 1 – Div/Profit,               (3)
де Div – величина сплачених дивідендів; 

Profit – прибуток компанії;
– модель внутрішнього зростання р. Хіг-

гінса (Model of Optimal Growth Strategy), яка 
передбачає розрахунок коефіцієнту росту (g) 
(формула 4):

bROE
bROEg
×−
×=

1 ,                     (4)

де ROE – рентабельність власного капі-
талу за чистим прибутком; b – коефіцієнт 
накопичення;

2. моделі досягнення росту (у термінах 
обсягу продажу та прибутку): модель дж. ван 
Хорна, модель р. визванатана, модель BSG;

3. моделі вартісного росту, представ-
лені в наукових публікаціях а. раппорта, 
Г. арнольда, Ю. Брігхема, а. дамодарана, 
т. коупленда – т. колера – дж. Муріна, а. дол-
гоффа, к. кастера – а. Брейлі – с. Майерса, 
к. уолша, с. росса, і. івашковської, М. куді-
ної, Г. Хотинської, Ю. козиря, с. валдайцева, 
і. Єгєрєва, с. Мордашова, Л. Фролової – 
о. Лісніченко, н. Шевчук [2].

дана систематизація аналітичних моделей 
росту є досить умовною та не претендує на 
вичерпаність. у рамках данного дослідження 
їх вивчення здійснюється лише з позицій фор-
мування аналітичного інструментарію, який 
буде дієвим з погляду практики використання 
в процесах оцінювання стану економічної 
стійкості підприємств.

Якщо в основу вибудовування логіки оці-
нювання станів економічної стійкості закла-
дати проекції сучасної аналітичної моделі, то 
логічним є обгрунтування вибору VBM-моделі, 
яка буде виступати концептуальною основою 
такої оцінки. найбільш популяризовані VBM-
моделі: економічної доданої вартості (EVA, 
Economic Value Added); остаточного прибутку 
(RI, Residual Income); ринкової доданої вартості 
(MVA, Market Value Added); акціонерної доданої 
вартості (SVA, Shareholder Value Added); дода-
ної грошової вартості (CVA, Cash Value Added) 
та модифікованої доданої грошової вартості 
(МCVA, Modified Cash Value Added); грошо-
вої рентабельності інвестицій (CFROI, Cash 
Flow Return on Investment); внутрішньої норми 
доходності (IRR, Internal Rate of Return); доданої 
вартості для стейкхолдерів (STVA, Stakeholder 
Value Added). кожна з представлених моделей 
передбачає розрахунок набору показників, які 
сигналізують про стан «фінансового здоров’я» 
компанії в рамках проекцій «ефективність» – 
«Ліквідність» – «рост» та надалі трансформу-
ються в піраміду аналітичних індикаторів, які 
виступають орієнтирами для досягнення цілей 
за рівнями впливу. основні вимоги до обгрунту-
вання вибору VBM-моделі для діагностування 
стану економічної стійкості мають відповідати 
наступним критеріям:

– несуперечливості, що передбачає від-
сутність логічних протиріч у процесі розра-
хунку вартості та окремих елементів, що її 
формують;
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– можливості використання облікових 
даних, тобто даних фінансової звітності, які є 
офіційними документами щодо достовірності 
наявних вихідних даних;

– прогнозованості, тобто наявність мож-
ливості обґрунтованого прогнозу елементів 
моделі;

– простота та зрозумілість для усіх корис-
тувачів результатів фінансової аналітики;

– верифікованості, тобто результати роз-
рахунків можуть бути перевірені незалежним 
користувачем без будь-яких суттєвих припу-
щень;

– можливості використання як інстру-
менту узгодження інтересів основних зацікав-
лених сторін;

– можливості впливу через систему фак-
торних сукупностей, що детермінують форму-
вання вартості;

– можливості оцінювання ефективності 
стратегічних та фінансових управлінських 
рішень.

не претендуючи на узагальнення пере-
ваг та недоліків практичного використання 
VBM-моделей (дане питання достатньо повно 
викладено в сучасній науковій літературі), 
уважаємо за доцільне звернути увагу на 
інформаційну базу, що формує елементний 
склад моделей.

дана ознака є принципово важливою з 
погляду можливості тестування та подаль-
шого практичного використання обраної 
VBM-моделі. так, популяризована в науко-
вій економічній літературі модель EVA, що 
передбачає використання змішаної інфор-
маційної бази, є найбільш привабливою для 
використання з погляду вимог, що прописані 
вище. однак для забезпечення коректності 
та порівняльної інформативності показника 
економічної доданої вартості необхідно зро-
бити корегування результатів фінансової звіт-
ності на капітальні еквіваленти (більше 150), 
що дуже збільшує рівень трудомісткості та 
ставить під сумнів реалістичність коректного 
практичного використання даного підходу 
в процесі прийняття управлінських рішень. 
результати критичного аналізу процесу зміс-
товної еволюції VBM-моделей, їх порівняльна 
характеристика з позицій ступеню складності 
та можливості факторного аналізу, що є базо-
вою умовою для вибору моделі, є підставою 
для того, щоб більш детально зупинитися на 
моделях остаточного (економічного) прибутку 
(RI (ер), Residual Income (Economic Profit)) та 
грошової доданої вартості (CVA, Cash Value 
Added), як таких, що можуть бути використані 

як критеріальна база для діагностування ста-
нів економічної стійкості підприємства.

Позитивні результати тестування моде-
лей, що базуються на балансових оцінках з 
погляду можливості їх використання як управ-
лінського аналітичного інструменту та з пози-
цій того, наскільки вони є здатними поясню-
вати створення нової вартості, представлено 
в наукових працях дж. олсона, с. Пинмена, 
Г. річардсона та с. тінаікара, а. Бухвалова, 
д.Л. волкова [3–7]. Це дає змогу обґрунто-
вано використовувати аналітичний потенціал 
VBM-моделей, що базуються на балансових 
оцінках, для дослідницьких потреб даного 
наукового дослідження.

Змістовні витоки моделі остаточного при-
бутку (RIM, Residual Income Model) мають від-
ношення до концепції економічного прибутку 
а. Маршалла, а формування самої моделі 
безпосередньо пов’язують із науковими пра-
цями е. Фами, М. Міллера, Ф. Моділ’яні, 
е. едвардса, П. Белла. основою формування 
RIM виступають такі фактори: величина інвес-
тованого капіталу на момент оцінювання, 
фактичний та очікуваний рівні доходності на 
інвестований капітал, стійкість спреду резуль-
татів. у контексті RIM виділяють два напрями, 
які розкривають змістовне наповнення: опе-
раційний, що базується на концепції опера-
ційного остаточного прибутку (ReOI, Residual 
Operation Income), та капітальний, основою 
якого є чистий остаточний прибуток (RE, 
Residual Earnings). 

Показник остаточного операційного при-
бутку, що введено в науковий обіг с. Пенме-
ном, по суті, є аналогом показника економіч-
ного прибутку у версії консалтингової компанії 
McKinsey&Co. інформаційна спрямованість 
ReOI фокусується на операційних ефектах 
діяльності підприємства, що зумовило в роз-
рахунку (формули 5–6) [8–12] під інвестиці-
ями використовувати балансову величину 
чистих активів (NA, Net Assets). 

ReOI = EBI – NA × WACC             (5)

ReOI = NA × (ROA – kWACC,            (6)
де ROA – рівень рентабельності чистих 

активів, що розрахований на основі чистого 
прибутку до сплати відсотків; kWACC – ставка 
середньозважених витрат на капітал. 

становлення показника остаточного 
чистого прибутку (формули 7–8) пов’язано 
з іменами е. едвардса і П. Белла, а також 
широко використовується консалтинговою 
компанією Marakon Associates. RE-модель 
досить часто зустрічається в наукових публі-
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каціях як модель едварда – Белла – олсона 
(Edvards – Bell – Ohlson (EBO) valuation 
Model). 

RE = NI – kE × E                   (7)

RE = E × (ROE – kE),               (8)
де ROе – рівень рентабельності власного 

капіталу за чистим прибутком1; kЕ – ставка 
витрат на власний капітал. 

Показник RE характеризує чисті ефекти 
результатів діяльності підприємства безпосе-
редньо з позицій акціонерів (власників), тому 
інвестиціями виступає величина власного 
капіталу, результатом – чистий прибуток, а 
рівень очікуваної доходності вимірюється на 
основі витрат на власний капітал. 

З погляду сучасної фінансової аналітики 
науковці також виділяють проблему мето-
дичного характеру щодо наповнення аналі-
тичних проекцій показниками, які характери-
зують фінансове здоров’я компанії. Залежно 
від інтересів двох груп фінансових носіїв 
капіталу (кредиторів і власників) по-різному 
формуються контури аналітичних проекцій та 
їх інтерпретація (наприклад, ліквідності), що 
також є принциповою основою розмежування 
облікової (бухгалтерської) моделі, яка орієн-
тована на пріоритетне врахування інтересів 
кредиторів та вартісної оцінки, в якій пере-
вагою є відображення інтересів власників 
власного капіталу. однак варто наголосити на 
тому, що дані аналітичні моделі не є конфлік-
туючими між собою, а скоріше вони органічно 
доповнюють одна одну залежно від стадії та 
кінцевої мети діагностування проблеми. так, 
якщо мова йде про можливість залучення кре-
дитних ресурсів, то достатньо провести ана-
ліз із позицій кредиторів у рамках облікової 
моделі. Якщо прийняття стратегічних рішень 
стосується інвестицій у забезпечення стій-
кості розвитку підприємства, то більш висо-
кий рівень інформативності вартісної моделі 
є незаперечуваним.

Забезпечення економічної стійкості підпри-
ємства є процесом перманентним, а її стан, 
відповідно до пропонованої логіки даного 
дослідження, ідентифікується як «стійкий – 
нестійкий – кризовий». Якщо за базовий кри-
терій ідентифікації стану економічної стійкості 
прийняти чистий остаточний прибуток, то стій-
кий стан буде ідентифіковано позитивними 
абсолютними значеннями RE, що генерує 
функціонуючий капітал. від’ємна величина 
RE буде сигналізувати про перехід від стій-

кого до нестійкого стану, одним із варіантів 
якого може бути кризовий. 

від’ємні значення RE визначаються 
від’ємним значенням спреду продук-
тивності (доходності) власного капіталу 
(SpredEquity), який формується двома фак-
торами – доходністю власного капіталу та 
рівнем його витратності. Формування пози-
тивної величини спреду відбувається за 
умови, коли рівень фінансової рентабель-
ності перевищує витрати на власний капі-
тал (формули 9– 10). 

SpredEquit >

0,
якщо

ROЕ >

kЕ;

SpredEquit <

0,
якщо

ROЕ < kЕ.

або

NI < 0

Tsped.equity >

1,0,
,якщо

TROE >

Tk.E

Tsped.equity <

1,0,
,якщо

TROE <

Tk.E

             (9)

SpredEquit >

0,
якщо

ROЕ >

kЕ;

SpredEquit <

0,
якщо

ROЕ < kЕ.

або

NI < 0

Tsped.equity >

1,0,
,якщо

TROE >

Tk.E

Tsped.equity <

1,0,
,якщо

TROE <

Tk.E

          (10)

відповідно до даної логіки, можемо сфор-
мувати першу базову умову забезпечення 
стійкого стану підприємства, суть якої полягає 
в тому, що рівень фінансової рентабельності 
має перевищувати витрати на власний капі-
тал (ROе>kе). від’ємне значення спреду про-
дуктивності власного капіталу може бути або 
результатом збитковості діяльності, або недо-
статністю рівня фінансової рентабельності 
для покриття ставки витрат на власний капі-
тал. окрім абсолютного значення, серед фор-
муючих показників інформативною є динаміка 
їх змін. так, тенденція зростання спреду про-
дуктивності власного капіталу (Tsped.equity) буде 
забезпечуватися за умови більш високих тем-
пів зростання рівня фінансової рентабель-
ності (TROE) порівняно зі зростанням ставки 
витрат на власний капітал (Tk.E) (формула 11), 
і навпаки (формула 12):

SpredEquit >

0,
якщо

ROЕ >

kЕ;

SpredEquit <

0,
якщо

ROЕ < kЕ.

або

NI < 0

Tsped.equity >

1,0,
,якщо

TROE >

Tk.E

Tsped.equity <

1,0,
,якщо

TROE <

Tk.E

           (11)

SpredEquit >

0,
якщо

ROЕ >

kЕ;

SpredEquit <

0,
якщо

ROЕ < kЕ.

або

NI < 0

Tsped.equity >

1,0,
,якщо

TROE >

Tk.E

Tsped.equity <

1,0,
,якщо

TROE <

Tk.E
           (12)

рівень фінансової рентабельності визна-
чається прибутковістю реалізації продукції 
(Profsales), продуктивністю функціонування 
активів (Productass) та рівнем фінансового 
ризику, який у класичній DuPont-моделі вимі-
рюється на основі коефіцієнту структури 
капіталу (ratestr.cap). З урахуванням факторної 
інтерпретації фінансової рентабельності фор-
мула спреду продуктивності власного капі-
талу набуває такого вигляду (формула 13):

( ) krateoductofSpred EcapstrasssalesEquity
−××= +1PrPr .

( ) 




 −××= + ofofrateoductSpred crit

salessalescapstrassEquity PrPr1Pr .

ofofSpred crit

salessalessalesprof PrPr.
−=

( ) SpredrateoductSpred salesprofcapstrassEquity ..1Pr ××= +
( ) SpredrateoductERE salesprofcapstrass ..1Pr ××= +×

 (13)

1 Даний показник у сучасних наукових дослідженнях зустрічається як «фінансова рентабельність» підприємства
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Модифікована формула спреду продуктив-
ності власного капіталу дає змогу визначити 
критичне значення рентабельності реалізації 
(

( ) krateoductofSpred EcapstrasssalesEquity
−××= +1PrPr .

( ) 




 −××= + ofofrateoductSpred crit

salessalescapstrassEquity PrPr1Pr .

ofofSpred crit

salessalessalesprof PrPr.
−=

( ) SpredrateoductSpred salesprofcapstrassEquity ..1Pr ××= +
( ) SpredrateoductERE salesprofcapstrass ..1Pr ××= +×

) за чистим прибутком, а сама вели-
чина SpredEquity може бути записана через 
спред доходності реалізації (Spredprof.sales) 
(формули 14–16). ( ) krateoductofSpred EcapstrasssalesEquity

−××= +1PrPr .

( ) 




 −××= + ofofrateoductSpred crit

salessalescapstrassEquity PrPr1Pr .

ofofSpred crit

salessalessalesprof PrPr.
−=

( ) SpredrateoductSpred salesprofcapstrassEquity ..1Pr ××= +
( ) SpredrateoductERE salesprofcapstrass ..1Pr ××= +×

 (14)

( ) krateoductofSpred EcapstrasssalesEquity
−××= +1PrPr .

( ) 




 −××= + ofofrateoductSpred crit

salessalescapstrassEquity PrPr1Pr .

ofofSpred crit

salessalessalesprof PrPr.
−=

( ) SpredrateoductSpred salesprofcapstrassEquity ..1Pr ××= +
( ) SpredrateoductERE salesprofcapstrass ..1Pr ××= +×

             (15)

( ) krateoductofSpred EcapstrasssalesEquity
−××= +1PrPr .

( ) 




 −××= + ofofrateoductSpred crit

salessalescapstrassEquity PrPr1Pr .

ofofSpred crit

salessalessalesprof PrPr.
−=

( ) SpredrateoductSpred salesprofcapstrassEquity ..1Pr ××= +
( ) SpredrateoductERE salesprofcapstrass ..1Pr ××= +×

 (16)
динаміка спреду реалізації є ключовим 

фактором SpredEquity та визначається не 
тільки рівнем ефективності внутрішніх біз-
нес-процесів компанії, а й її конкурентними 
позиціями на відповідних товарних ринках, 
тому стабільність позитивної динаміки даного 
показника або високий рівень відповідності 
фактичного значення рентабельності реалі-
зації критичному виступають критерієм іден-
тифікації стану та передумов забезпечення 
економічної стійкості на стратегічному рівні її 
діагностування.

відповідно до факторної логіки форму-
вання SpredEquity, індикатором його змін є про-
дуктивність функціонування активів та рівень 
раціональності структури капіталу, а також 
динаміка їх змін. стратегічний вектор спря-
мованості вартість-орієнтованої аналітичної 
моделі, що закладена в основу методики іден-
тифікації станів економічної стійкості, зміщує 
фокус управлінської аналітики з проблематики 
раціоналізації структуру капіталу в площину 
максимізації рівня його прибутковості, що 
пов’язано передусім зі змінами стратегічної 
архітектури компанії та зростанням пріоритет-
ного впливу на формування результатів капі-
талоутворення нефінансових форм капіталу. 
Базовим критерієм розмежування нестійкого 
та кризового станів є прибутковість, що в про-
понованій моделі визначається Spredprof.sales. 
однак це не єдиний критерій, на основі якого 
розмежовуються стани нестійкості та кризи. 
для обгрунтованості визначення вектору руху 
підприємства за шкалою станів «нестійкий» 
→ «кризовий» критерії продуктивності функ-
ціонування активів та ефективності форму-
вання структури капіталу будуть використані 
відповідно до логіки формування RE-моделі.

розмежування нестійкого та кризового 
станів компанії є більш трудомістким проце-
сом, що вимагає обгрунтування більш широ-
кого спектру умов, критеріїв та показників, які 
дадуть змогу зробити більш точні висновки 
стосовно стану об’єкту аналізу. аналітичні 

параметри для ідентифікації даних станів 
потребують деталізації оціночних індикаторів, 
оскільки ієрархія критеріїв і можливих комбі-
націй показників та умов є значно більшою, 
ніж під час ідентифікації стійкого та нестійкого 
станів. така деталізація дасть змогу більш 
чітко визначити тенденції змін у траєкторії 
розвитку підприємства для фокусування на 
найбільш значущих аспектах, що зумовили 
певний стан компанії. на даному етапі досить 
важко чітко визначити, які саме критерії та 
показники будуть ключовими в розмежуванні 
станів «стійкий» – «кризовий». Можемо лише 
говорити про те, що саме на даному етапі ана-
лізу логічним стає комбінування аналітичних 
індикаторів вартісної та облікової моделей. 
так, під час оціннювання ліквідності спектр 
традиційних її показників (поточної, проміж-
ної, абсолютної) доповнюється величиною 
FCFE. Під час оцінювання структури капіталу, 
крім традиційних показників рівня залежності 
(незалежності) від зовнішніх інвесторів і кре-
диторів, варто враховувати структуру платних 
джерел фінансування бізнесу та усереднені 
витрати на капітал (WACC), які формуються 
під впливом фінансової структури, а також 
динаміку їх змін протягом досліджуваного 
часового інтервалу. оцінювання ділової 
активності доцільно здійснювати з урахуван-
ням показників росту, які характеризують різні 
аспекти ефективності формування та функці-
онування капіталу підприємства.

умови видової ідентифікації станів еконо-
мічної стійкості відповідно до стратегічно зна-
чущих критеріїв є недостатніми для того, щоб 
формалізувати всі причини, що зумовили від-
хилення ключових параметрів, що формують 
стан економічної стійкості підприємства, та 
встановити тенденції випадковості або зако-
номірності виявлених станів. реалізація про-
понованого методичного підходу не перед-
бачає встановлення фіксованих шкал та 
визначення жорстких формалізованих обме-
жень. При цьому ми допускаємо, що в про-
цесі ідентифікації станів за логікою RE-моделі 
може виникнути потреба в деталізації шкали 
станів, тобто вимірювання рівня як стійкості, 
так і нестійкості, тому подальша деталізація 
буде визначатися специфікою вибірки, інди-
відуальними особливостями досліджуваних 
об’єктів та ситуаціями, які зумовлюють таку 
деталізацію. незалежно від ступеню дета-
лізації шкали ідентифікації станів стійкості/
нестійкості аналітичний фокус має концен-
труватися на виявленні значущих причинних 
факторів, що впливають на перманентність 
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процесу забезпечення економічної стійкості 
підприємства.

При цьому змістовна побудова критеріїв 
та показників ідентифікації станів стійкості 
цілком підпорядковується логіці формування 
економічного прибутку на основі RE-моделі. 
так, факторна інтерпретація величини оста-
точного чистого прибутку, відповідно до логіки 
аналізу SpredEquity (формула 16), може бути 
записана так (формула 17):

( ) krateoductofSpred EcapstrasssalesEquity
−××= +1PrPr .

( ) 




 −××= + ofofrateoductSpred crit

salessalescapstrassEquity PrPr1Pr .

ofofSpred crit

salessalessalesprof PrPr.
−=

( ) SpredrateoductSpred salesprofcapstrassEquity ..1Pr ××= +
( ) SpredrateoductERE salesprofcapstrass ..1Pr ××= +×    (17)

При цьому продуктивність функціонування 
активів (Productass) є дуже багатоаспектним 
критерієм, який об’єднує параметри, що харак-
теризують ефективність різних функціональ-
них рівнів діяльності підприємства. так, фак-
торна інтерпретація продуктивності може бути 
представлена багатофакторними моделями, 
які охоплюють показники фінансового, опера-
ційного, виробничого рівнів та вибудовуються 
відповідно до потреб бізнес-аналітики.

висновки з цього дослідження. узагаль-
нюючи результати імплементації пропонова-
ного методологічного підходу до оцінювання 
стану та рівня економічної стійкості/нестій-
кості підприємств, можна зробити змістовні 
узагальнення:

1. сучасна методична основа наукових 
підходів до оцінювання економічної стійкості 
підприємств базується на поєднанні принци-
пів та стилів аналізу бухгалтерської та вартіс-
ної аналітичних моделей, як таких, що мають 
достатній пояснювальний потенціал щодо 
виявлення причин та прогнозування наслідків 
як результату процесів забезпечення еконо-
мічно стійкого/нестійкого стану бізнесу. Ціл-
ком підтримуючи таку наукову позицію, суть 
якої полягає не у протиставленні, а в логіч-
ному поєднанні двох аналітичних концепцій, 
сформовано методичний підхід до ідентифі-
кації станів та рівнів економічної стійкості/
нестійкості підприємства, основна ідея якого 
полягає не у строго математичній формаліза-
ції оціночних процедур, а у формуванні стра-
тегічної логіки процесу аналізу та прийняття 
відповідного рішення з урахуванням специ-
фічних особливостей досліджуваної вибірки 
та потреб бізнес-аналізу.

2. Базовим критерієм розмежування еко-
номічно стійкого – нестійкого станів запропо-
новано використовувати здатність формувати 
потоки доданої вартості бізнесу. в основу 
аналітичної ідентифікації такої здатності 
закладається VBM-модель, вибір якої обгрун-
товується бізнес-аналітиком з урахуванням 
відповідності таким критеріям, як несупереч-
ливість, можливість використання облікових 
даних, простота та зрозумілість, можливість 
прогнозування елементів моделі, верифіко-
ваність, можливість факторної інтерпретації 
тощо. емпіричним шляхом установлено, що 
для ідентифікації стану стійкості за критерієм 
доданої вартості не можна використовувати 
виключно абсолютні значення та динаміку 
змін показника доданої вартості. для уник-
нення хибного висновку щодо стану об’єкту 
оцінювання даний етап діагностування має 
бути доповнено аналізом показників: абсо-
лютних значень спреду продуктивності влас-
ного капіталу, спреду реалізації продукції, 
чистого прибутку, власного капіталу, чистих 
грошових потоків для власників власного капі-
талу; динамікою змін чистого прибутку, спреду 
реалізації, нерозподіленого прибутку.

3. деталізацію станів та рівнів еконо-
мічної стійкості в процесі їх ідентифікації 
запропоновано здійснювати в проекціях вар-
тісної аналітичної моделі, таких як «ефектив-
ність» – «ліквідність» – «зростання». напо-
внення проекцій аналітичними індикаторами 
здійснюється залежно від етапу оцінки та сту-
пеню проблеми, яку потрібно діагностувати 
для прийняття більш точного рішення щодо 
об’єкту аналізу. З погляду ідентифікації рів-
нів економічної стійкості пріоритетність про-
екцій та показників, що їх наповнюють, уста-
новлюється аналітиком ситуаційно, залежно 
від того, що є причиною отриманих значень 
фінансових оцінок. Процедура оцінювання у 
визначених проекціях також не передбачає 
формальної абсолютизації, а потребує аргу-
ментації, яка виходить за межі фінансової 
аналітики. Прийняття рішення щодо стану 
об’єкту аналізу залежить від компетентності 
та рівня інформованості аналітиків та корис-
тувачів отриманих результатів про тенденції 
розвитку оцінюваного бізнесу.

Література:
1. кован с.е. Финансовая устойчивость предприятия и её оценка для предупреждения его банкротства / 

с.е. кован, е.П. кочетков // Экономический анализ: теория и практика – 2009. – № 15. 
2. Шевчук н. капітал підприємства: формування та ефективність функціонування / н. Шевчук // ринок цін-

них паперів україни. – 2004. – № 5–6. – с. 39–43.



340

Мукачівський державний університет

3. Бухвалов а.в. в поисках «замыкания» фирмы: новые подходы к анализу стратегий / а.в. Бухвалов, 
в.с. катькало // российский журнал менеджмента. – 2009. – т. 7. – № 2. – с. 139–146. 

4. Бухвалов а.в. выдающийся российский мыслитель в области экономики (к 75-летию со дня рождения 
вадима Максовича Гальперина) / а.в. Бухвалов // российский журнал менеджмента. – 2008. – т. 6. – № 1. – 
с. 155–160. 

5 Бухвалов а.в. Л.в. канторович и экономико-математическое моделирование: синтез реальности, мате-
матики и экономики / а.в. Бухвалов // российский журнал менеджмента. – 2012. – т. 10. – № 3. – с. 3–30.

6 Бухвалов а.в. корпоративное управление как объект научных исследований / а.в. Бухвалов // россий-
ский журнал менеджмента. – 2005. – т. 3. – № 3. – с. 81–96.

7. волков д.Л. Модели оценки фундаментальной стоимости собственного капитала компании: проблема 
совместимости / д.Л. волков // вестник санкт-Петербургского университета. – 2004. – № 3. – с. 3–36.

8. Penman S. Financial Statement Analysis and Security Valuation / S. Penman. – N.Y.: McGraw-Hill,  
2001. – P. 424.

9. Penman, S. Return to fundamentals / S. Penman // Journal of Accounting, Auditing & Finance. – 1992. – 
№ 7(4). – р. 465–483.

10. Penman S. A synthesis of equity valuation techniques and the terminal value calculation for the dividend 
discount model / S. Penman // Review of Accounting Studies. – 1998. – № 2(4). – р. 303–323.

11. Penman S. A Comparison of dividend, cash flow, and earnings approaches to equity valuation / S. Penman, 
T. Sougiannis // Contemporary Accounting Research. – 1998. –№ 15(3). – р. 343–383.

12. Penman S. The Pricing of Earnings and Cash Flows and the Valuation of Accrual Accounting / S. Penman, 
N. Yehuda. – N.Y.: Columbia University, 2003.



341

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 330.5:342.841(477)

механізми протидії рейдерству  
як складова формування  

стратегії економічної безпеки підприємства

сабецька т.і.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін
івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

тернопільського національного економічного університету

стаття присвячена розгляду проблеми рейдерства та його проявів у вітчизняній економіці, а також роз-
робленню механізмів протидії рейдерським атакам. Зокрема, досліджено наукові підходи до визначення рей-
дерства як реальної загрози для побудови ефективних ринкових та майнових відносин у вітчизняному еконо-
мічному просторі. також розкрито ознаки, передумови виникнення, види та особливості прояву рейдерства в 
україні. на основі дослідження теоретико-методологічних та прикладних аспектів боротьби з рейдерськими 
загрозами розроблено дієвий та ефективний механізм протидії рейдерству, який є складовою стратегії еконо-
мічної безпеки підприємства.

ключові слова: безпека, економічна безпека, загроза, рейдерство, протидія рейдерству, стратегія еконо-
мічної безпеки підприємства.

сабецкая т.и. МеХаниЗМЫ ПротиводействиЯ рейдерству как составЛЯЮЩаЯ ФорМирова-
ниЯ стратеГии ЭконоМической БеЗоПасности ПредПриЯтиЯ

статья посвящена рассмотрению проблемы рейдерства и его проявлений в отечественной экономике, 
а также разработке механизмов противодействия рейдерским атакам. в частности, исследованы научные 
подходы к определению рейдерства как реальной угрозы для построения эффективных рыночных и имуще-
ственных отношений в отечественном экономическом пространстве. также раскрыты признаки, предпосылки 
возникновения, виды и особенности проявления рейдерства в украине. на основе исследования теоретико-
методологических и прикладных аспектов борьбы с рейдерскими угрозами разработан эффективный меха-
низм противодействия рейдерству, который является составляющей стратегии экономической безопасности 
предприятия.

ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, угроза, рейдерство, противодействие 
рейдерству, стратегия экономической безопасности предприятия.

Sabetska T.I. MECHANISM OF ANTI-RAIDING AS A PART OF STRATEGY FORMATION ECONOMIC SECURITY
The article deals with the problem of raiding and its manifestations in the domestic economy and the develop-

ment of mechanisms to counteract raider attacks. Specifically studied scientific approaches to determining the raid 
as a real threat to a market and property relations in the domestic economic environment. Also disclosed signs 
background of, types and features of raiding in Ukraine. Based on the study of theoretical and methodological and 
applied aspects of combating threats raider develop effective and efficient mechanism of anti-raiding, which is part 
of the strategy of economic security.

Keywords: security, economic security, threat, raiding, counter raiding strategy of economic security.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. в сучасному господарсько-право-
вому полі україни діє чимало чинників, які 
негативно впливають на економічну безпеку 
підприємства (зокрема, високий рівень тіні-
зації вітчизняної економіки, неконтрольована 
приватизація, розвиток олігархізму і корум-
пованість органів державної влади, високий 
рівень монополізації окремих галузей та рин-
ків, недобросовісна конкуренція, відсутність 
прозорої податкової системи, непослідов-
ність і недосконалість чинного законодавства 
в галузі ліцензування, патентування, захисту 

авторського права і комерційної таємниці, 
охорони інтелектуальної власності, реструк-
туризації, санації та банкрутства, а також 
відсутність кваліфікованих й досвідчених 
фахівців із управління економічною безпекою 
підприємства). на цьому фоні однією з акту-
альних проблем функціонування вітчизняної 
економіки є поширення випадків незаконного 
привласнення чужого приватного бізнесу, 
тобто рейдерство.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
незважаючи на те, що поняття «рейдерство» 
з’явилося в категорійному апараті економічної Ек
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науки порівняно нещодавно, за короткий час 
воно перетворилося на повноцінний об’єкт 
дослідження, тому цією проблематикою через 
її зростаючу актуальність займається багато 
вітчизняних і зарубіжних науковців. серед 
них слід назвати таких, як Ю.а. Берлач [2], 
о.в. Бєліков [3], З.с. варналій та і.і. Мазур [4], 
а.о. Єфименко [5], З.Б. живко [6], Ю.Я. каса-
раба і с.н. Баліна [7], М.а. колєсник [8], 
о.к. концевич i а.Ю. дернова [9], М.і. копитко 
[10], д.в. кушерець [11], о.а. Мельниченко 
та в.і. Пушкарьова [12], і.П. Мойсеєнко й 
о.М. Марченко [13], с.М. Москаленко [14], 
т.о. Пожуєва [15], о.Б. таращанська [16], 
д.в. Фальшовник [17], Ю.а. Хатнюк [18].

виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. варто зауважити, 
що багато дискусійних моментів навколо 
проблеми рейдерства знаходять своє відо-
браження у публіцистичній літературі та 
мережі інтернет, де найчастіше описуються 
конкретні випадки рейдерських захоплень. 
Проте такі інформаційні джерела не завжди 
володіють достатнім рівнем достовірності та 
об’єктивності, а тому, на наш погляд, про-
блему рейдерства потрібно переводити в 
більш наукову площину. окрім цього, недо-
статньо дослідженою залишається проблема 
формування ефективних механізмів про-
тидії рейдерству на рівні підприємницьких 
суб’єктів, тому вважаємо за доцільне акцен-
тувати увагу саме на цьому аспекті.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження теоретико-методологічних і при-
кладних аспектів запобігання рейдерським 
загрозам та розробка на цій основі дієвого й 
ефективного механізму протидії рейдерству 
на підприємстві як складової стратегії його 
економічної безпеки.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. нині у вітчизняному законодавстві 
відсутнє чітке юридичне тлумачення терміна 
«рейдерство», тому його визначення можна 
давати на підставі трактувань окремих нау-
ковців або ж за аналогією до визначення, що 
пропонується західною науковою школою. 
власне, термін «рейдерство» був введений 
в період, коли велика Британія вважалася 
«володаркою морів». в той час рейдерами 
називали воєнні кораблі, які поодиноко здій-
снювали рейди (раптові напади, нальоти) з 
потоплення торгових суден супротивників, 
а отже, «рейдер» перекладається з англій-
ської як «загарбник». в сучасному розумінні 
рейдери – це спеціалісти із захоплення чужої 

власності за допомогою спеціально розігра-
ного бізнес-конфлікту.

враховуючи відмінності у визначенні рей-
дерства західною та східноєвропейською 
науковими школами, виокремимо західноєв-
ропейський і так званий слов’янський підходи 
до інтерпретації рейдерства.

так, на Заході під рейдерством розуміють 
«ситуацію, в якій одна компанія намагається 
заволодіти іншою компанією без схвалення 
цього дирекцією компанії-мети, тобто від-
бувається поглинання компанії проти волі її 
керівництва і ради директорів» [1, с. 6]. отже, 
згідно із західноєвропейським підходом рей-
дерством вважається навіть цілком законне, 
прозоре придбання контрольного пакета акцій 
компанії-жертви без згоди її власників.

в україні та інших країнах снд рейдер-
ством називають кримінальні схеми із захо-
плення активів підприємств за участю бан-
дитів і корумпованих урядовців [18, с. 176]. 
тобто згідно зі слов’янським підходом під рей-
дерством розуміють незаконне заволодіння 
майном чи іншою власністю підприємства.

сучасна наукова література політичного, 
юридичного та економічного характеру надає 
багато визначень і характеристик поняття 
«рейдерство». так, на думку Ю.а. Берлача, 
рейдерство слід розуміти як процес захо-
плення фірми у власність проти волі її влас-
ників / власника, що здійснюється шляхом 
реалізації різних протиправних дій з боку 
захоплювача з метою швидкого перепродажу 
об’єкта рейдерського нападу чи подальшого 
управління ним [2, с. 62].

З.с. варналій та і.і. Мазур зазначають, що 
рейдерство – це недружнє, поза межами дії 
цивільного законодавства, спрямоване проти 
волі власника захоплення чужого майна на 
користь іншої особи, встановлення над май-
ном повного контролю нового власника в 
юридичному й фізичному розумінні з викорис-
танням корумпованості чиновників та (або) 
із застосуванням сили [4, с. 130]. на думку 
о.а. Мельниченко й в.і. Пушкарьової, «рей-
дерство – це умисна діяльність команди про-
фесіоналів, яка використовує корумпованість 
в органах державної влади та корпоративні 
конфлікти для отримання «законного» контр-
олю над ліквідними активами чужих компаній 
як джерела власних надприбутків чи інших 
вигід» [12, с. 107].

Заслуговує на увагу й визначення 
а.о. Єфименка, який стверджує, що рейдер-
ство – «це вилучення майна на формально 
законних підставах, основу яких становить 
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злочин, зловживання правом або прогалини 
в законі чи системні недоліки функціонування 
державних інститутів (судової та правоохо-
ронної систем, системи реєстрації юридичних 
осіб)» [5, с. 118].

Привабливими для рейдерів є перспек-
тивні, сильні, успішні й прибуткові підприєм-
ства, які захоплюються заради подальшого 
ведення бізнесу і включаються до структури 
холдингу чи фінансово-промислової групи. 
також цікавими для рейдерів є слабкі, фінан-
сово нестійкі підприємства з неефективним 
менеджментом, які привабливі з точки зору 
«легкості» рейдерського захоплення і погли-
наються з метою подальшої реалізації лік-
відних активів підприємства-жертви (облад-
нання, нерухомості, землі тощо).

Як свідчать наукові джерела, більшість 
вчених схиляється до думки про те, що в діа-
пазоні від цілком легітимної (законної) до про-
типравної (кримінальної) діяльності можна 
виділити «біле», «сіре» та «чорне» рейдер-
ство. в україні «білі» та «сірі» рейдери, які 
працюють за принципом консолідації контр-
ольного пакета акцій чи за допомогою методів 
корпоративного шантажу в рамках чинного 
законодавства, зустрічаються досить рідко, 
вони є характерними для країн із розвиненою 
ринковою економікою й високою бізнес-куль-
турою. Значно поширенішим в нашій країні є 
«чорне» рейдерство, яке користується пере-
важно кримінальними методами, серед яких 
слід назвати силове захоплення, реєстра-
цію підприємства на підставних осіб, фаль-
сифікацію документів, підкуп представників 
силових органів, чиновників, суддів, фізичне 
усунення невигідних осіб, шантаж, погрози і 
навіть убивства.

у сучасному ринковому середовищі рейдер-
ською діяльністю часто займаються невеликі 
самостійні рейдерські групи, так звані вільні 
рейдери, які фактично є авантюристами й пра-
цюють на свій страх і ризик. Проте масштабні 
рейдерські захоплення здійснюють великі ком-
панії-агресори, серед яких слід назвати:

1) олігархічні фінансово-промислові 
групи, які за допомогою рейдерства диверси-
фікують свій бізнес та створюють нові галу-
зеві холдинги;

2) інвестиційні компанії, для яких погли-
нання інших підприємств є основним видом 
бізнесу; поведінка цих підприємств, як пра-
вило, не агресивна, вони використовують 
виключно законні методи поглинання і отри-
мують прибуток від перепродажу активів під-
приємства-жертви;

3) інвестиційні компанії-посередники, що 
діють в інтересах фірми-замовника; в основі 
діяльності таких компаній лежить рейдерське 
поглинання підприємства-жертви на замов-
лення та в інтересах підприємства-замовника;

4) професійних грінмейлерів, які не праг-
нуть реального захоплення власності, а здій-
снюють рейдерські атаки на компанії, що 
дорожать власною репутацією, виключно з 
метою отримати так звані відступні за спокій.

Передумовами зародження рейдерства 
в україні став перехід до ринкових відносин 
та супроводжуючий йому процес активного 
перерозподілу власності. сьогодні процеси 
рейдерських захоплень стають більш свідо-
мими, організованими та масовими, що пояс-
нюється такими чинниками, як:

1) недосконалість і неоднозначність тлу-
мачення чинного корпоративного законодав-
ства, а також відсутність спеціального закону 
про рейдерство, що дає можливість рейде-
рам уникати відповідальності за вчинені про-
типравні дії;

2) нестабільність політичної ситуації;
3) недосконалість вітчизняної судової сис-

теми, висока корумпованість органів держав-
ної виконавчої і судової влади, а також залу-
чення до рейдерства правоохоронних органів 
або ж їхня бездіяльність;

4) перерозподіл власності між фінансово-
промисловими групами;

5) недоліки корпоративного управління, 
низький рівень корпоративної культури на 
підприємстві, надто складна структура ком-
панії, помилки в оформленні засновницьких 
документів та прав власності на активи, пору-
шення прав акціонерів та невиплата дивіден-
дів, непрозора діяльність підприємства;

6) імпорт негативного зарубіжного досвіду 
щодо реалізації рейдерських технологій, а 
також формування рейдерських команд та 
капіталів.

Масштаби вітчизняного рейдерства 
насправді є загрозливими, про що свідчать 
такі цифрові дані. так, згідно з оцінками екс-
пертів сьогодні в україні діє від 35 до 50 про-
фесійних рейдерських груп, які, спираючись 
на цілий комплекс засобів (психологічний 
натиск, шантаж, підробка документів, під-
куп силових структур), створюють умови для 
рейдерських атак, захоплення і перерозпо-
ділу власності за рамками закону [9]. Лише 
за останні кілька років у законних власників 
відібрано більше 2 000 підприємств, а укра-
їнський ринок рейдерських «послуг» щороку 
зростає на 3 млрд. дол. сШа [13, с. 46].
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у зв’язку з цим важливою складовою фор-
мування ефективної та дієвої стратегії фінан-
сово-економічної безпеки підприємства є 
розробка механізму захисту від можливих 
рейдерських загроз. на нашу думку, механізм 
протидії рейдерським атакам на підприємстві 
повинен містити такі складові (рис. 1).

для ефективного захисту підприємства від 
можливих рейдерських посягань його влас-
никам потрібно йти в ногу з часом і активно 
моніторити усі факти рейдерських захоплень 
бізнес-структур, що відбуваються в україні, 
ознайомлюватися з новими методами рейдер-
ських атак, що може значно підвищити шанси 
фірми на їх уникнення. так, опираючись на 
дослідження науковців [9], виокремимо такі 
основні способи захоплення підприємств:

1) закупівля акцій, що є методом «друж-
нього поглинання», який реалізується шля-
хом добровільної купівлі-продажу контроль-
ного пакета акцій підприємства;

2) проведення додаткової емісії акцій, що 
є важливим шансом для рейдера, який дає 
змогу законним способом отримати контроль 
над підприємством;

3) фіктивне банкрутство, що здійснюється 
шляхом фіктивного створення податкової та 
кредиторської заборгованості; тобто на під-
приємство-жертву всіма можливими спосо-
бами «вішають» борг, одночасно здійснюючи 
постійний тиск щодо сплати боргу, за яким 
слідують звернення до суду про визнання 
підприємства банкрутом і подальший продаж 
його активів в інтересах рейдера;

4) банкрутство підприємства з подальшим 
придбанням його активів, що полягає в тому, 
що рейдер шукає прострочену заборгованість 
підприємства і надає хабарі недобросовісним 
чиновникам, суддям, арбітражним керуючим, 
які підтримують ініціативу щодо порушення 

справи про банкрутство; одночасно в ЗМі 
формується негативний імідж підприємства, 
що погіршує його відносини зі споживачами 
й постачальниками, похитує фінансовий стан 
підприємства;

5) реприватизація (юридичний спосіб 
поглинання), що передбачає перегляд попе-
редньої приватизації з метою її скасування в 
судовому порядку;

6) корпоративний шантаж (грінмейлер-
ство, юридичний терор), що полягає в тому, 
що рейдер цілком легітимними діями чи шан-
тажем заважає підприємству вести поточну 
господарську діяльність, змушуючи його 
«викупити свій спокій»;

7) силове захоплення, що здійснюється із 
залученням державних силових чи приватних 
охоронних структур та за допомогою фальси-
фікації судових рішень;

8) контроль над менеджментом, що вико-
ристовується тоді, коли неможливо викупити 
контрольний пакет акцій підприємства або 
застосувати механізм фіктивного банкрут-
ства; реалізується шляхом підкупу, погроз чи 
шантажу керівництва компанії, внаслідок чого 
агресор за допомогою неформальних зв’язків 
з підприємством-жертвою отримує надійні 
важелі впливу;

9) корупція, що використовується під час 
перерозподілу державної власності.

незважаючи на широкий спектр механіз-
мів рейдерських захоплень бізнес-структур, 
майже кожен керівник може розпізнати ознаки 
майбутньої рейдерської атаки на його підпри-
ємство. ознаками, які мають насторожити 
керівництво підприємства і спонукати його до 
активних превентивних дій, є:

1) несподіване отримання на адресу 
підприємства кореспонденції від судових 
і державних органів, інших осіб, що свід-

Рис. 1. механізм протидії рейдерству на підприємстві
(авторська розробка)

Розробка превентивних методів 
протидії імовірним рейдерським атакам

Розробка системи заходів захисту від 
рейдерської атаки, яка вже відбувається

Моніторинг сучасних 
способів рейдерських 

захоплень підприємств

Механізм протидії 
рейдерству на 
підприємстві

Вивчення та вчасне відстеження основних ознак, які 
свідчать про можливу рейдерську атаку

Організація ефективної 
системи запобігання 

рейдерству
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чить про створення видимості виконання 
юридичних формальностей перед захо-
пленням підприємства;

2) несподівані прояви уваги до діяльності 
підприємства з боку акціонерів, які володіють 
незначним відсотком (менше 0,2%) акцій;

3) неочікувані позапланові перевірки під-
приємства інспекторами різних державних 
інстанцій, судовими виконавцями, які пору-
шують звичний режим роботи підприємства, 
насторожують його партнерів, що на руку 
рейдерам;

4) порушення кримінальних справ проти 
керівників підприємства часто з надума-
них приводів, що має на меті дестабілізацію 
діяльності фірми;

5) неочікувана поява у ЗМі негативної 
інформації про підприємство, що може свід-
чити про перехід рейдерів до стадії PR-атаки;

6) зростання кількості незначних за розмі-
ром гравців фондового ринку, які скуповують 
невеликі пакети акцій підприємства у дрібних 
акціонерів;

7) несподівана поява осіб, які проявляють 
надмірний інтерес до боргів підприємства, 
часто їх викуповують; навіть якщо зовні покупці 
боргів виглядають незалежними фірмами, 
насправді це може бути розгалужена мережа, 
що підпорядкована великому рейдеру;

8) факти зникнення важливих документів, 
зразків підписів керівників, печаток, штампів 
(це повинно особливо насторожити керівни-
цтво підприємства).

надзвичайно важливим елементом меха-
нізму протидії рейдерським загрозам є органі-
зація ефективної системи заходів запобігання 
рейдерству, яка включає:

1) організацію ефективної системи під-
бору кадрів (компетентних, вірних та надійних 
фахівців) для роботи в органах управління 
підприємством;

2) створення й організацію ефективної 
роботи юридичного відділу і служби фінан-
сово-економічної та інформаційної безпеки 
підприємства;

3) залучення для охорони підприємства 
досвідчених спеціалістів надійної та переві-
реної охоронної агенції чи служби безпеки;

4) створення системи засобів захисту 
комерційної таємниці підприємства;

5) постійний моніторинг всіх спроб отри-
мання сторонніми особами відомостей про 
підприємство із зовнішніх джерел (реєстрів, 
Бті, кадастрів);

6) формування надійного контрольного 
пакета акцій підприємства (понад 50%), щоб 

усунути можливість формування контроль-
ного пакета рейдером;

7) сприяння зацікавленості акціонерів 
(особливо дрібних) у збереженні та розвитку 
підприємства (виплата дивідендів, надання 
соціального пакету тощо) з метою утримання 
їх від спокуси продати свій пакет акцій заці-
кавленій стороні;

8) обмеження доступу до володіння та 
управління підприємством сторонніх осіб 
шляхом створення акціонерного товариства 
закритого типу;

9) посилення юридичного захисту підпри-
ємства від захоплення шляхом внесення в 
його статут відповідних положень та вимог;

10) посилення фінансової безпеки шля-
хом підтримки фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємства, контролю креди-
торської заборгованості;

11) організацію центральної бухгалтерії 
не на головній фірмі, а на одному із дочірніх 
підприємств задля уникнення небажаного 
доступу до інформації;

12) організацію системи постійного вну-
трішнього аудиту бухгалтерських та фінансо-
вих документів, перевірку стану документів та 
рівня їхнього захисту;

13) організацію надійного зберігання печа-
ток, установчих документів і свідоцтв на влас-
ність підприємства, забезпечення захисту їх 
від підробки;

14) те, що керівники підприємства в жод-
ному разі не повинні підписувати порожні 
аркуші, непрочитані тексти договорів, угод чи 
інших документів із незрозумілим змістом, адже 
завжди існує ризик зіграти на користь рейдера.

Як показує практика, нині відсутні універ-
сальні способи убезпечення підприємства від 
рейдерських атак, проте за умови своєчасної 
побудови комплексу оборонних заходів пре-
вентивного характеру шанси підприємства на 
успішне уникнення рейдерської загрози значно 
зростають. опираючись на твердження нау-
ковців [9; 13, с. 47–48], можна запропонувати 
такі інструменти захисту фірми від недружніх 
поглинань і рейдерських захоплень:

1) захист інформації про співвласників та 
акціонерів підприємства;

2) метод «золотих парашутів», що поля-
гає в укладанні трудових договорів з певними 
категоріями персоналу, за якими передбачені 
значні компенсації під час звільнення, що стає 
вагомим баластом за незаконного придбання 
компанії;

3) формування великого пакета акцій 
шляхом викупу акцій у дрібних акціонерів 
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або ж за допомогою партнера для злиття 
(«білого лицаря») з метою позбавлення 
потенційного агресора можливості зібрати 
контрольний пакет;

4) метод «отруйних пігулок», який дещо 
схожий на попередній спосіб і передбачає 
здійснення додаткової емісії акцій підприєм-
ства з закритим розміщенням, що у разі погли-
нання зменшує шанси агресора на володіння 
контрольним пакетом акцій;

5) метод «переливання капіталів», що 
полягає в тому, що найважливіші активи під-
приємства переводяться у дочірні структури, 
які згодом відділяються від материнської 
компанії, внаслідок чого агресор купує «пус-
тушку»;

6) метод включення агресора у фінансово-
технологічний цикл або продажу йому певних 
виробничих об’єктів, що доцільний у випадку, 
коли агресора цікавить не повний контроль 
над підприємством, а лише участь у виробни-
чому циклі;

7) PR-захист та інформаційна війна проти 
агресора (наприклад, формування іміджу під-
приємства як стратегічно важливого для дер-
жави чи регіону та відповідна державна під-
тримка значно зменшують шанси агресора);

8) метод «репеленти від акул», що перед-
бачає укладання компанією договорів зі сво-
їми партнерами з так званими секретними 
додатками, що передбачають наявність 
додаткових штрафів та боргів, які вступають 
в силу у разі отримання агресором контролю 
над підприємством;

9) метод «свідомого навішування боргів», 
що значно знижує привабливість підприєм-
ства: рейдеру стає нецікава компанія з вели-
кою сумою заборгованості;

10) метод часткової ліквідації, що полягає 
в тимчасовому виведенні за межі підприєм-
ства виробничих об’єктів, які потрапляють у 
сферу інтересів агресора;

11) метод розподілу активів між спеці-
ально створеними юридичними особами, що 
значно ускладнює роботу рейдера щодо захо-
плення підприємства.

Якщо ж керівництво усвідомило, що рей-
дерська атака на підприємство вже здійсню-
ється, перелік заходів захисту має бути іншим. 
насамперед необхідно:

1) оцінити ситуацію та визначити, хто є 
замовником рейдерського захоплення, хто є 
рейдером, яким є його «успішний» минулий 
досвід і які методи ним традиційно використо-
вуються; якою є мета захоплення (володіння 
майном, управління бізнесом, включення під-

приємства до складу холдингу тощо); яким є 
орієнтовний бюджет операції поглинання;

2) негайно звернутися до правоохоронних 
та органів із заявою про підготовку захоплення 
підприємства, якщо керівництву підприємства 
достовірно відомо про заплановану рейдер-
ську атаку або ж про те, що щодо підприєм-
ства чи його керівників вчинені певні проти-
правні дії, чи стало відомо про факти підкупу 
посадових осіб, які можуть посприяти захо-
пленню бізнесу;

3) розглянути можливість переговорів з рей-
дером, адже рейдери, як правило, не зацікав-
лені у тривалій війні, а тому можуть піти на зна-
чні поступки підприємству, обмежившись дещо 
меншим заробітком, ніж було заплановано;

4) розробляти план активної оборони від 
агресора, а по можливості і план нападу, 
якщо переговори не відбулися або сторони не 
дійшли згоди;

5) якомога швидше отримати виписки від 
реєстратора своїх акцій, а також заблокувати 
свої акції в реєстрі акціонерів;

6) відстежувати поведінку акціонерів під-
приємства, зокрема по можливості не допус-
тити «альтернативних» зборів акціонерів;

7) терміново викупити акції у дрібних акці-
онерів з метою недопущення формування 
рейдером контрольного пакета акцій;

8) терміново сформувати так званий три-
вожний пакет, тобто спеціальний набір доку-
ментів (завірені копії установчих документів, 
свідоцтв про право власності, завірена копія 
реєстру власників, зразки почерку і підпи-
сів всіх акціонерів і засновників, керівника та 
головного бухгалтера тощо), який дасть змогу 
зберегти дієздатність підприємства, допоможе 
реалізувати необхідні правові заходи протидії 
рейдерам та мінімізувати понесені втрати;

9) періодично перевіряти офісні примі-
щення, житло керівників, провідних фахівців 
і великих акціонерів підприємства на наяв-
ність компромату, що дасть змогу зруйнувати 
плани рейдера про порушення сфальсифіко-
ваних кримінальних справ проти керівництва 
атакованого підприємства;

10) терміново ліквідувати усю або хоча 
б найбільшу заборгованість підприємства й 
надалі не порушувати платіжну дисципліну, щоб 
унеможливити отримання рейдером контролю 
над компанією через володіння її боргами;

Запровадження вищеописаних заходів 
дасть змогу підвищити стійкість підприємства 
щодо зовнішніх загроз його безпеці та зна-
чно знизити шанси потенційного рейдера на 
успішну атаку.
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висновки з цього дослідження. Прак-
тика рейдерських захоплень тією чи іншою 
мірою характерна для економіки майже всіх 
розвинених країн світу, зокрема україни. вна-
слідок того, що чинним вітчизняним законо-
давством належним чином не врегульовані 
всі правовідносини, що виникають у про-
цесі господарської діяльності підприємств, у 
окремих суб’єктів господарювання виникає 
бажання й, головне, можливості вчиняти про-
типравні дії щодо інших підприємств, а саме 
незаконно за допомогою шахрайських схем 
відбирати майно у власників, дестабілізуючи 
таким чином нормальні ринкові відносини та 
господарські процеси. нині об’єктами рей-
дерських захоплень в україні стають не лише 
малий і середній бізнес, але й потужні госпо-
дарські товариства, що становить реальну 

небезпеку для розвитку корпоративного сек-
тору вітчизняної економіки, збереження його 
конкурентних позицій на внутрішньому та сві-
товому ринках.

варто зауважити, що проблема рейдерства 
комплексна, а отже, боротьба з ним повинна 
вестися як на рівні окремих господарських 
одиниць, так і на державному рівні за умов 
наявності чіткої програми дій та застосу-
вання адекватних механізмів. для вирішення 
проблеми протиправних рейдерських захо-
плень необхідне впровадження систематич-
них законодавчих змін, зокрема у сфері обігу 
цінних паперів, в діяльності господарських 
(особливо акціонерних) товариств, діяльності 
правоохоронних і контролюючих органів аж 
до впровадження кримінальної відповідаль-
ності за силове захоплення бізнесу.
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стаття присвячена актуальним питанням сучасних аспектів отримання та підвищення прибутку підпри-
ємства в умовах розвитку ринкової економіки. охарактеризовано взаємозв’язок активізації ринкових відно-
син та формування прибутку підприємства. досліджено особливості формування та підвищення прибутку 
підприємства з точки зору результативності відносин, які складаються на підприємстві у розрізі життєвого 
циклу його розвитку.
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савицкий а.в. совреМеннЫе асПектЫ ПовЫШениЯ ПриБЫЛи ПредПриЯтиЯ При усЛовиЯХ 
раЗвитиЯ рЫночной ЭконоМики

статья посвящена актуальным вопросам современных аспектов получения и повышения прибыли пред-
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасні вимоги розвитку ринко-
вої економіки здійснюють значний вплив на 
діяльність вітчизняних промислових підпри-
ємств, оскільки головним критерієм їхнього 
подальшого розвитку є отримання макси-
мального прибутку на основі результативної 
співпраці із зовнішньоторговельними партне-
рами близького та далекого зарубіжжя. через 
специфіку умов, в яких функціонують вітчиз-
няні промислові підприємства, конкурентне 
середовище та активну позицію іноземних 
імпортерів, досить актуальним є дослідження 
особливостей формування та підвищення їх 
прибутку у структурі економічних відносин, які 
притаманні суб’єктам господарювання в рин-
ковій економіці.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. дослідженню особливостей формування 
та отримання прибутку підприємства за умов 
розвитку відкритої економіки присвячено 
значну кількість наукових праць таких вче-
них, економістів та дослідників, як, зокрема, 
к.в. Болдирєва, М.в. Ґудзь, і.Ю. дишко, 
н.н. жовтопуп, д.Ф. іванченко, т.Ю. іванюк, 
о.р. кривицька, к.е. курбатов, Г.Ю. ткачук, 
Г.Г. Штулер.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте невирішеними 
питаннями зазначеної проблеми є виділення 
особливостей розвитку ринкової економіки та 
підвищення прибутку підприємства, обґрун-
тування результативності відносин, які скла-
даються щодо отримання та підвищення Ек
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прибутку підприємства у розрізі етапів його 
життєвого циклу та вимог ринкової економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). основними завданнями статті є 
характеристика особливостей отримання та 
підвищення прибутку підприємства за умов 
розвитку відкритої економіки, специфіки 
структури відносин його діяльності та життє-
вого циклу розвитку.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. сьогодні трансформаційні, інтегра-
ційні та глобалізаційні економічні процеси 
здійснюють значний вплив на функціонування 
усіх галузей економіки та соціально-економіч-
ного розвитку. Головною ланкою усієї еконо-
мічної системи, на яку покладається функція 
суспільного відтворення, є промислове під-
приємство, яке за допомогою своєї діяльності 
здатне забезпечувати життєдіяльність та 
продуктивність окремих галузей, організацій, 
інституційних одиниць, суб’єктів господарю-
вання та індивідів.

вагомим та актуальним питанням, яке сто-
їть на порядку денному перед кожним під-
приємством, є реалізація власних виробни-
чих програм, які мають на меті задовольнити 
власні інтереси на основі задоволення інтер-
есів суспільства та економіки загалом. через 
це будь-яка діяльність певної господарської 
одиниці перш за все спрямовується на отри-
мання зиску від тих результатів, які були отри-
мані в процесі реалізації покладених в основі 
неї завдань. основним економічним зиском, 
заради якого запускається виробничий про-
цес кожного підприємства є прибуток, який в 
сучасних умовах господарювання характери-
зується значною динамічністю та досить різ-
номанітними джерелами формування. Перш 
за все це пов’язано з тим, що діяльність окре-
мого підприємства вже не може сприйматися 
на плацдармі ендогенної взаємодії всередині 
певної галузі, регіону чи країни, а з урахуван-
ням посилення тісної взаємодії суб’єктів гос-
подарювання з зовнішнім ринком становить 
значну питому вагу у формуванні прибутко-
вості підприємств на основі їх взаємовигідної 
діяльності із зовнішньоторговельними парт-
нерами країн Європи (рис. 1).

розвиток ринкових відносин та створення 
вихідних можливостей, які використовують 
вітчизняні підприємства для отримання мак-
симальної вигоди від їхньої поточної діяль-
ності, спонукають до зміни багатьох понять у 
трактуванні основного призначення прибутку 
та виділення окремих аспектів актуальності 
його дослідження.

на думку о.р. кривицької, основне при-
значення прибутку у господарській діяль-
ності підприємства необхідно ототожнювати 
з дослідженням взаємодії, асиметрії та кон-
фліктності різних інтересів, які передбачають 
його як мету певної діяльності та водночас 
є джерелом і засобом задоволення інтер-
есів [1, с. 5]. виходячи з цього, к.е. курба-
тов розглядає прибуток як складну категорію 
ринкової економіки, яка є базовим мотивом 
для самофінансування підприємства у сфері 
формування його можливостей за рахунок 
різниці додаткових коштів, які отримано після 
покриття усіх виробничих витрат [2, с. 102].

в умовах перехідної економіки україни 
вітчизняні промислові підприємства потребу-
ють значної координації та узгодженості еко-
номічних дій з вимогами ринкових відносин та 
полягають у ретельному пошуку можливостей 
щодо формування таких виробничих програм, 
які б на сучасному етапі розвитку інтеграційних 
процесів гарантували максимізацію прибутку.

З огляду на це к.в. Болдирєва вважає, що 
прибуток виступає основним джерелом роз-
витку підприємства в ринкових умовах. При-
чиною ключових проблем в цих питаннях 
є збитковість вітчизняних підприємств, яка 
полягає в тому, що економічна модель країни 
характеризується значними негативними тен-
денціями макро- та мікрорівнів, які пов’язані 
з тривалістю фінансово-економічної кризи та 
мінливістю податкової системи [3, с. 152–153].

З цих позицій поняття прибутку в сучасній 
ринковій економіці слід розглядати з точки зору 
формування системи відносин, які склада-
ються в певній економічній системі. о.р. кри-
вицька розглядає відмінні позиції у визначенні 
значення прибутку на основі соціальних, еко-
номічних та фінансових відносин [1, с. 5].

на нашу думку, якщо звернути увагу на важ-
ливість соціальних відносин на підприємстві, 
яке має на меті отримати більш високий при-
буток, слід зазначити те, що саме це поняття 
є індикатором забезпеченості інтересів всіх 
працівників, відділів та структурних підрозді-
лів, оскільки належний рівень прибутковості 
підприємства здатен забезпечити належний 
заробіток і тим, хто працює над збільшенням 
прибутку. економічні відносини на підприєм-
стві, яке має на меті збільшити прибуток, віді-
грають найбільш виважену і логічну роль у 
його створенні, адже наскільки виважено керів-
ники підприємства зможуть підійти до плану-
вання, залучення та збалансування усіх наяв-
них ресурсів, настільки продумано та вигідно 
мають бути створені можливості ресурсів під-
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приємства примножити їх віддачу та додану 
вартість. в результаті чим більшою є додана 
вартість, тим більшою має бути виручка від 
реалізації продукції, а отже, і прибуток.

Фінансові відносини підприємства у ство-
ренні більш високого прибутку відіграють 
дещо опосередковану роль, оскільки слугу-
ють джерелами забезпечення усіх процесів, 
які складаються на підприємстві під час фор-
мування соціальних та економічних відносин. 
Якщо підприємство не отримало належного 
рівня прибутку в попередньому періоді, це 
унеможливлює його безпечність у подальшій 
роботі щодо створення належного рівня при-
бутковості та розширення виробництва. тому 
велике значення у діяльності підприємства 
становлять фінансові кошти, які слугують 
для забезпечення усього процесу виробни-
цтва. такі фінансові кошти можуть бути як 
на балансі, так і у резервах підприємства, а 
також позиковими та інвестованими.

додатково ми вважаємо, що необхідним 
елементом системи відносин, які складаються 
на підприємстві щодо отримання більш висо-
кого прибутку та збільшення рівня прибутко-
вості, є інноваційні відносини, оскільки саме 
інноваційна діяльність здатна об’єднати усі 
види вищезазначених відносин. чим більше 
підприємство зможе застосувати інноваційних 
підходів до управління персоналом, ресурсами 
та використання наявних фінансових коштів, 
тим більше ймовірності того, що процес вироб-
ництва не буде витратомістким, а виручка від 
реалізації зможе значно покрити собівартість, 
а отже, і підвищити загальний прибуток підпри-
ємства та рівень його прибутковості.

виходячи з цього, Г.Г. Штулер та і.Ю. дишко 
головним призначенням прибутку в ринко-
вій економіці вважають його вклад у інвести-

ції та інновації. вкладаючи отриманий при-
буток у процес виробництва, підприємство 
отримує додаткові можливості до його еко-
номічного зростання [4, с. 137], а отже, під-
вищення загального рівня прибутковості та 
закріплення належних конкурентних позицій 
на ринку. через це прибуток відіграє ключову 
роль у діяльності будь-якого промислового 
підприємства, який забезпечує не тільки його 
інтереси, але й певні позиції ринку. в цьому 
випадку, формуючи фінансові ресурси підпри-
ємства, прибуток сприяє визначеності того, 
якою має бути його виробнича діяльність у 
співвідношенні до ринкової вартості [5, с. 37]. 
іншими словами, якщо підприємство не буде 
достатньою мірою забезпечене фінансовими 
коштами, воно не буде спроможним виро-
бляти ту продукцію, яку хочуть бачити спо-
живачі на ринку, а отже, не отримає належної 
виручки від реалізації, яка б підвищила його 
прибуток та рівень прибутковості.

досліджуючи окремі питання сутності при-
бутку промислового підприємства, д.Ф. іван-
ченко зазначає, що збільшення прибутку та 
підвищення рівня прибутковості підприєм-
ства виходить із специфіки його розвитку на 
певному етапі життєвого циклу [6, с. 40–43]. 
відповідно до цього прибуток підприємства 
в межах основних задач, які покладаються 
на структурні підрозділи підприємства у про-
цесі його створення, проходить чотири осно-
вні етапи життєвого циклу розвитку підприєм-
ства, а саме етап зародження і становлення, 
етап розвитку та стійкості, етап старіння та 
стагнації, етап ліквідації.

водночас з метою виділення специфіки 
вищезазначених соціальних, економічних, 
фінансових та інноваційних відносин, які 
забезпечують отримання та підвищення при-

Рис. 1. Розвиток ринкових відносин та підвищення прибутку підприємства*
* складено та запропоновано автором

Розвиток ринкових відносин

Реалізація виробничих програм 
підприємства

Задоволення власних інтересів, 
суспільства та економіки загалом

Підвищення прибутку 
підприємства

Посилення взаємодії із зовнішнім 
ринком

Формування прибутковості 
підприємства на основі 

взаємовигідної співпраці із 
партнерами країн Європи
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бутку промислового підприємства в ринкових 
умовах та виявлення більш детальної сут-
ності прибутку і прибутковості, на нашу думку, 
необхідно віднайти спільні, розбіжні та логічні 
риси зв’язку етапів життєвого циклу розвитку 
підприємства і охарактеризованих відносин.

З огляду на це ми вважаємо, що кожен 
етап життєвого циклу продукції підприємства 
супроводжується активізацією, стійкістю, роз-
витком або занепадом тих чи інших відносин, 
які поступово утворюються за ступенем того, 
як розвивається підприємство, та за своїми 
результатами здатні привносити різнобічний 
вклад як у становлення, ріст, стійкість, так і 

у зменшення прибутку, а також загального 
рівня прибутковості (табл. 1).

Згідно з табл. 1 слід зазначити, що для 
кожного етапу життєвого циклу розвитку під-
приємства притаманний специфічний стан 
утворення або підтримки прибутку, який 
характеризується особливостями тих від-
носин, що складаються під час переходу від 
одного етапу до іншого. у підвищенні при-
бутку та досягненні належного рівня прибут-
ковості це повинно відігравати важливу роль 
з боку планування керівниками управлінської 
діяльності підприємства в межах наведених 
етапів розвитку.

таблиця 1
Результативність відносин, які складаються щодо отримання  

та підвищення прибутку підприємства у розрізі етапів його життєвого циклу*

етапи життєвого 
циклу підприєм-

ства

етап зародження і 
становлення

етап розвитку та 
стійкості

етап старіння та 
стагнація етап ліквідації

Зародження при-
бутку та форму-
вання загального 
рівня прибутко-

вості

Максимізація при-
бутку та стійкість 
загального рівня 

прибутковості

Зменшення при-
бутку та зни-

ження загального 
рівня прибутко-

вості 

Збитковість та 
неприбутко-

вість

соціальні відно-
сини – активізація – стійкість – Зменшення 

активності – Ліквідація

економічні від-
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* систематизовано та складено автором на основі [1, с. 5; 4, с. 137; 6, с. 40–43]

Рис. 2. Зародження, становлення та максимізація прибутку підприємства  
в структурі відносин його діяльності та життєвого циклу розвитку*

* систематизовано та доопрацьовано автором на основі [1, с. 5; 4, с. 137; 6, с. 40–43]
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на рис. 2 зображено модель зародження, 
становлення та максимізації прибутку підпри-
ємства в структурі відносин його діяльності та 
життєвого циклу розвитку.

Якщо звернути увагу на рис. 2, можна поба-
чити те, що за ступенем розвитку підприємства 
відбуваються збільшення його прибутку та ста-
новлення його прибутковості, проте на стадії 
старіння та стагнації або в період виникнення 
кризових явищ відбувається зменшення актив-
ності соціальних та економічних відносин, 
занепадають фінансові відносини, оскільки 
підприємство не може вільно вкладати та залу-
чати кошти, перестають розвиватись інновації, 
відповідно, зменшується прибуток та втрача-
ється набутий рівень прибутковості. За умови 
ліквідації підприємства в пріоритеті залиша-
ються лише інноваційні відносини, оскільки 
в умовах конкурентного ринку ті інновації, які 
були впровадженні у виробництво з метою 
досягнення максимальної величини прибутку і 
в подальшому можуть давати прибуток, будуть 
застосовані на інших підприємствах чи галузях 
суспільного відтворення.

таким чином, важливою та обов’язковою 
умовою функціонування вітчизняних про-
мислових підприємств в системі ринкових 
відносини є максимізація прибутку, яка голо-
вним чином дасть змогу вільно конкурувати 
з іншими підприємствами та нарощувати 
обсяги виробництва відповідно до вимог, які 

ставить ринок [7, с. 45]. Підвищення ж при-
бутку підприємства не може вийти на тен-
денцію зростання без продуманих дій, які 
пов’язані з вкладанням коштів у той чи інший 
сектор ринку збуту. Якщо ринкова вартість 
характеризується приростом, тоді і підприєм-
ство зможе отримати прибуток, інвестувавши 
кошти у виробництво орієнтованої продукції 
на певний сегмент ринку. Це зумовлено жор-
стким типом градації виробників за умов роз-
витку конкуренції в ринкових відносинах, а 
також трансформаційних, перехідних та інте-
граційних процесів. через це ми вважаємо, 
що саме прибутковість підприємства є осно-
вним критерієм його економічного зростання 
та інтеграції до європейського ринку.

висновки з цього дослідження. отже, 
отримання та підвищення прибутку підпри-
ємства в сучасних умовах розвитку ринкової 
економіки вимагає ретельної уваги з боку 
керівників та структурних підрозділів підпри-
ємства щодо формування належних потен-
ційних соціальних, фінансових, економічних 
та інноваційних відносин у розрізі окремих 
етапів його життєвого циклу розвитку. водно-
час ринкова економіка ставить нові вимоги 
до співпраці підприємств із закордонними 
та вітчизняними партнерами, які здійсню-
ють значний вплив на першочерговий етап 
формування прибутку підприємства та його 
подальше збільшення.
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у статті досліджено змістовно-сутнісне розуміння поняття «управління знаннями підприємств». Проана-
лізовано різні концепції, підходи, моделі управління знаннями та змістовні етапи такого управління. систе-
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасний розвиток системи знань, 
зростання їх впливу на інтелектуальний 
потенціал підприємств передбачають ефек-
тивне застосування управлінського процесу у 
системах менеджменту підприємств.

у наукових колах не існує одностайного та 
загальноприйнятого розуміння поняття «управ-
ління знаннями підприємств». ключові розбіж-
ності спричинені, по-перше, неоднозначною 
сутністю самого об’єкта управління, по-друге, 
тим, що зазначена категорія часто ототожню-
ються з низкою інших інтелектуально-знаннє-
вих активів підприємств, по-третє, тим, що 
недослідженим залишається механізм управ-
ління стосовно інших споріднених категорії в 
одній системі менеджменту підприємств.

у загальному контексті управління зна-
ннями розглядається як процес, згідно з яким 
цільово формується, структурується, розви-
вається та застосовується база різних знань 
підприємств. Головною метою управління 
знаннями, на думку З. Шершньової, є ство-
рення нових і могутніших конкурентних пере-
ваг шляхом досягнення «цілей організації за 

рахунок формування передумов для свідо-
мої, фахової діяльності усіх підсистем кор-
порації щодо визначених напрямів розвитку, 
а також створення інформаційної бази забез-
печення цієї діяльності» [22, с. 157]. водночас 
впровадження концепції управління знаннями 
в процес менеджменту підприємств має бага-
тоаспектне прикладне значення, яке закла-
дає об’єктивні передумови для набуття стій-
ких конкурентних переваг в ринкових умовах 
господарювання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
серед наукових досліджень у сфері управ-
ління знаннями українськими і закордонними 
вченими розроблено низку теоретичних, 
методологічних і методичних підходів до здій-
снення процесу управління знаннями, різні 
принципи й методи управління. Зазначеній 
проблематиці присвятили свої праці Б. Міль-
нер [10], і. нонака та X. такеучі [12], П. сенге 
[15], в. Буковіч [23], к. вііг [27], д.Є. о’Лірі [13], 
д. сноуден [19], Ю. вовк [3], М. Мартиненко 
[8], а. дєгтяр і М. Бублій [5], а. наливайко [11], 
н. Бутенко [2], н. смолінська та і. Грибик [18], 
с. Леонова [7] та інші вчені.Ек

о
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аналізування сутності зазначеного поняття 
та розроблених науковцями механізмів, 
концептуальних моделей «управління зна-
ннями», на нашу думку, варто розглядати у 
порядку його декомпозиційної структурова-
ності щодо таких категорій, як «управління 
інтелектуальним потенціалом підприємств» 
та «управління інтелектуальним капіталом 
підприємств».

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. актуальним є дослі-
дження щодо систематизації основних нау-
кових розвідок дослідників з проблематики 
«управління знаннями підприємств» у кон-
тексті його впливу на процес інтелектуалізації 
систем менеджменту підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою наукової розвідки є аналі-
зування моделей, підходів до управління зна-
ннями та систематизування їх спільних і від-
мінних складових у процесі інтелектуалізації 
систем менеджменту підприємств.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. досліджуючи поняття «управління 
знаннями», д.Є. о’Лірі трактує його як певний 
порядок роботи з інформаційними ресурсами, 
що має забезпечувати легкий доступ до знань 
та їх подальше використання за допомогою 
інформаційних технологій [13, с. 28–32.]. 
Ю. вовк визначає цю категорію як процес, що 
є послідовністю певних взаємопов’язаних дій, 
спрямованих на надання знанням додаткової 
управлінської цінності, а також визначає послі-
довність етапів процесу управління знаннями 
[3, с. 15–18]. а. дєгтяр і М. Бублій під поняттям 
«управління знаннями» на рівні підприємств 
розуміють вміння залучати, створювати та 
використовувати знання в господарській діяль-
ності з метою приросту вартості бізнесу і зміц-
нення конкурентних позицій [5, с. 177–183].  
деякі автори [9, с. 18] управління знаннями 
розглядають як відносно новий напрям у 
менеджменті та як напрям в інформатиці для 
підтримки процесів утворення, розповсю-
дження, оброблення та використання знань 
всередині організації.

аналізування наукових джерел щодо розви-
тку поняття «управління знаннями» свідчить 
про відсутність єдиного погляду на тракту-
вання зазначеної категорії серед дослідників 
з цієї проблематики, що, ймовірно, зумовлено 
багатогранністю такого процесу.

специфіка формування знань полягає 
у тому, що вони, згідно із запропонованою 
р. аккофом [1] концепцією перетворення 
фактів у мудрість, є передкінцевим резуль-

татом на шляху процесу цієї трансформа-
ції: факти – інформація – знання – мудрість. 
Зокрема, оброблення у системі менеджменту 
отриманих фактів (сукупність об’єктивних 
фактів про певні явища та процеси, що від-
буваються у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі підприємства) перетворює їх на 
інформацію (перевірені, проаналізовані та 
систематизовані факти, розраховані показ-
ники), яка у подальшому обробленні набу-
ває конфігурації знань (наслідок розуміння 
інформації у формі висновків, рекомендацій, 
алгоритмів вирішення проблем, генерування 
нових ідей, знання, концепцій, цінностей, 
практичного досвіду тощо, сформованих на 
основі отриманої інформації).

аналіз наукових джерел [5; 11; 12; 14; 
15; 16; 19; 23; 24; 27] дає змогу виокре-
мити декілька різних концептуальних моде-
лей управління знаннями. так, дослідники 
і. нонака та Х. такеучі [12] запропонували 
чотирьохстадійну модель управління зна-
ннями, яка передбачає систему передавання 
знань між такими стадіями, як соціалізація, 
екстерналізація (трансформації неформалі-
зованих знань у формалізовані), комбінація 
(перехід формалізованих знань у формалі-
зовані), інтерналізація (перехід формалізо-
ваних знань в неформалізовані, наприклад у 
вигляді нового досвіду) на трьох рівнях соці-
альної агрегації, зокрема індивід, група, кон-
текст. Зазначена модель репрезентує спіра-
леподібний рух поширення знань від індивіда 
до системи (колективу) через процес їх пере-
творення із неявних (набуті навики, досвід) у 
явні, коли застосовуються своєрідні моделі, 
загальноприйняті концепції і методи. Моделі 
управління знаннями, розроблені к. віігом 
[27, с. 6–14] та д. сноуденом [19, с. 50–58.], теж 
ґрунтуються на чотирьох ключових складових, 
перша основними домінантами визнає ство-
рення і застосування знань у технологіях та 
процесах виробництва; системні дослідження 
знань; оцінювання знань для кожного виду 
економічної діяльності; активне управління 
знаннями протягом всього життєвого циклу 
товару та інновацій. водночас друга виділяє 
такі елементи, як явні та неявні знання; активи 
знання; віра; визначеність і невизначеність 
рішень щодо цілей та причинних зв’язків.

Запропонована концепція управління зна-
ннями а. сливоцького та д. Морісона [16] має 
цільове спрямування використання знань під-
приємств для розроблення моделі отримання 
прибутку та моделі створення інноваційного 
бізнесу. Протилежною до цієї моделі вважа-
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ємо модель управління знаннями П. сенге 
[15], в основу якої покладено концепцію орга-
нізації, що навчається. Зазначена модель 
фокусується на п’яти уміннях підприємства, а 
саме на навиках удосконалення особистості; 
інтелектуальних моделях; корпоративному 
баченні; груповій стратегії; системному мис-
ленні. основними з’єднаними елементами 
концептуальної моделі управління знаннями, 
запропонованої с. Галахером і Ш.-е. Хазлет, 
є інфраструктура знань, культура знань, тех-
нологія знань [25].

серед українських дослідників варто 
виокремити науковий доробок Ю. вовка  
[3, с. 343–352], що запропонував модель управ-
ління знаннями, у якій звернув увагу на такі 
чотири основні аспекти управління знаннями 
вітчизняних підприємств з урахуванням спе-
цифіки їх діяльності: технології (дослідження 
даних і текстів, управління документообігом, 
засоби для організування спільної праці, кор-
поративні портали знань, системи підтримки 
прийняття рішень), інфраструктура (структура, 
бізнес-процеси), культура (усвідомлення ролі 
співробітника як носія знань, створення умов 
для обміну знаннями) та інформаційне забез-
печення (домени, джерела, типи, засоби нако-
пичення та засоби оновлення знань). іншими 
українськими авторами запропонована модель 
управління знаннями підприємства, яка побу-
дована на системно-процесному підході і 
передбачає послідовність та взаємодію таких 
процесів: створення та розвиток людського 
потенціалу; організаційних процесів з форму-
вання та інформаційного забезпечення бази 
знань; бізнес-процесів у конкурентному серед-
овищі [14, с. 74–78]. у розробленому дослідни-
ками алгоритмі процесу управління знаннями 
виділено такі три взаємопов’язані складові: 
ресурсна (створення знань, ефективне вико-
ристання наявних знань, система підготовки та 
перепідготовки працівників задля оновлення і 
поповнень умінь та навичок, обмін знаннями та 
повторне використання активів знань для поліп-
шення процесу прийняття рішень, сприяння 
комунікації, співпраця і взаємодія, мотивація 
працівників для оволодіння новими знаннями, 
необхідними для підприємства); організаційна 
(формування інформаційної бази знань, сорту-
вання, систематизація, групування, зберігання 
та охорона знань як інтелектуальної власності, 
зокрема створення інформаційних сховищ та 
систем знань, отримання знань із зовнішніх дже-
рел, впровадження змін до наявних організацій-
них структур та організаційної культури підпри-
ємства, сприяння пошуку нових інструментів 

збереження накопичених знань, підтримка змін 
щодо наявних зовнішніх мереж (зв’язків), ство-
рення середовищ знань, таких як неструктуро-
вана взаємодія та проектні команди, вдоско-
налення системи інформаційної складової) та 
маркетингова (використання наявних баз знань 
на практиці, застосування їх у конкурентному 
середовищі та здатність впливу на економічні 
процеси підприємства, аналіз макроекономіч-
ного середовища функціонування та зістав-
лення можливостей підприємства з реально 
наявним ринковим попитом на продукцію).

найбільше наукових розбіжностей існує 
щодо складових процесу управління зна-
ннями підприємств, зокрема щодо кількості 
та змістовності етапів такого управління. так, 
у праці Б. Мільнера [10, с. 96] виокремлено 
такі розширені етапи управління знаннями: 
1) виявлення знань, які мають вирішальне 
значення для успіху; 2) придбання наявних 
знань, досвіду, методів, кваліфікації; 3) ство-
рення потоків зібраних, упорядкованих знань, 
оцінювання їх корисності; 4) класифікація 
відібраних знань, внесення їх в корпоративну 
пам’ять; 5) доступ до знань в корпоративній 
пам’яті, їх розподіл і використання; 6) застосу-
вання знань під час виконання завдань, вирі-
шення проблем; 7) створення нових знань; 
8) реалізація нових інтелектуальних продук-
тів, створених всередині підприємства.

Зважаючи на стратегічні аспекти щодо 
отримання доданої вартості від реалізації люд-
ського потенціалу та фокусуючи увагу на акту-
альності процесного підходу до управління 
знаннями працівників промислового підприєм-
ства, с. Леонова [7, с. 89–94] виділяє в про-
цесі управління знаннями такі етапи (підпро-
цеси): 1) ідентифікація стратегічної потреби у 
певному типі знань; 2) ідентифікація дефіциту 
знань; 3) редукція нестачі знань (усунення 
застарілих та неактуальних знань, створення 
нових знань, вдосконалення знань наявних, 
пошук знань поза підприємством); 4) поши-
рення та застосування доступних знань. вод-
ночас, к. вііг [27, с. 399–405] асигнує в процесі 
управління знаннями більш укрупнені стадії, 
які за своєю внутрішньою сутністю передбача-
ють певні управлінські впливи, а саме: 1) діа-
гностику; 2) оцінювання; 3) розвиток; 4) поши-
рення; 5) комбінування; 6) інтеграцію.

на рис. 1. наведено систематизовані ключові 
складники управління знаннями підприємств.

розглянуті моделі управління знаннями та 
стадії цього процесу мають свої особливості 
щодо застосування та передбачають форму-
вання підприємствами певних умов щодо їх 
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відтворення. Зокрема, йдеться про наявність 
окремих внутрішніх структурних і кадрових 
обмежень, диференціацію підходів і методик 
оцінювання знань, рівень розвитку організа-
ційної та інтелектуальної культури підпри-
ємств, досконалість механізмів мотивування 
й моделювання цільових показників, широкий 
спектр критеріїв визначення ефективності 
управління знаннями. Проте найважливішим 
вважаємо те, що моделі управління знаннями 
підприємств потребують адекватних систем 
менеджменту, які вимагають формування 
цільових структурних підсистем управління 
знаннями із розробленням і застосуванням 
специфічних функцій, методів, принципів та 
процесів менеджменту.

у цьому контексті можна виокремити низку 
наукових праць [4; 5; 6; 11; 26], у яких автори 
акцентують увагу на необхідності застосу-
вання системного підходу до управління зна-
ннями та окреслюють сутність, структуру еле-
ментів і основні підсистеми такого управління.

дефініцію «система управління знаннями» 
розуміють як комплекс принципів, методів, 
засобів, множин інформації, людей і мережі 
їх взаємних зв’язків, який дає змогу прийняти 
і реалізувати стратегії управління знаннями 
для досягнення цілей підприємства [26]. 
З інших позицій систему управління знаннями 
підприємства трактують як цілісну сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозалежних елемен-
тів, що спільно функціонують з метою вирі-

Рис. 1. складники управління знаннями підприємств
Джерело: виокремлено автором на підставі [2; 14]

Складники управління знаннями 

підприємств

Стимулювання до навчання, 
генерування та приросту знаньВідбір й акумулювання важливих 

фактів із зовнішніх джерел

Збереження, класифікація, 
трансформація, оновлення, 

забезпечення доступності знань

Поширення й обмін знань в 
середовищі підприємств,

інтегрування різних баз знань

Використання знань в процесі 
прийняття рішень та ділових 

відносинахЗастосування знань (усвідомлення, 
розуміння, вміння користуватися)

Втілення знань у продуктах, 
послугах, документах, базах даних 

і програмному забезпеченніОцінювання знань, вимірювання і 
використання нематеріальних 

активів підприємств

Захист знань, а також їх 
капіталізація

Адаптація, конвертація і 
використання неявних знань, які 

взаємопов’язані з емоціями, 
принципами, прихильністю Самоорганізація та формування 

сприятливого організаційного 
середовища, заснованого на довірі
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шення таких завдань, як формування знань 
підприємства, їх зберігання, накопичення та 
розповсюдження, а також ефективне вико-
ристання [5, с. 180]. власне, сама система 

управління знаннями розглядається як інте-
грована складова (підсистема) загальної сис-
теми менеджменту підприємства, що отримує 
від неї два види інформації: інформацію про 

таблиця 1
основні складові системи управління знаннями підприємств

автори підхід підсистема Етапи процесу Завдання

Б. Мільнер 
[10, с. 96]

процес-
ний

– форму-
вання знань;
– поширення 
та обміну 
знань
– викорис-
тання знань

– ідентифікація;
– отримання; 
– нагромадження; 
– розвиток; 
– поширення та обмін;
– використання;
– продаж

к. вііг 
[27, с. 399-405]

процес-
ний

– діагностика;
– оцінка;
– розвиток;
– поширення;
– комбінування;
– інтеграція

Ю. вовк 
[3, с. 343–352]

комп-
лексний

– технологія;
– інфраструк-
тура;
– культура;
– інформа-
ційне забез-
печення

– ідентифікація;
– отримання; 
– накопичення; 
– розвиток; 
– поширення та обмін; 
– використання

– аналіз потреб;
– виявлення базових знань;
– визначення рівня компе-
тенції персоналу; 
– створення навчальних 
програм; 
– визначення джерел; 
– отримання нових знань; 
– класифікація і кодифікація 
знань; 
– виявлення нових, онов-
лення і інтеграція знань; 
– забезпечення доступу, 
передавання, створення 
умови і можливостей отри-
мання знань; 
– активне використання і 
продаж знань

а. дєгтяр, 
М. Бублій 
[5, с. 180]

процес-
ний

– форму-
вання знань; 
– зберігання 
знань;
 – поширення 
знань; 
– викорис-
тання знань

– формування; 
– зберігання; 
– поширення; 
– використання

– визначення потреби, дже-
рел знань;
– збір, систематизація, збе-
рігання, доступ до знань;
– створення умов для 
обміну, навчання персоналу;
– розподіл знань за підроз-
ділами;
– застосування в комерцій-
них цілях

с. Леонова 
[7, с. 89–94]

процес-
ний

– ідентифікація стра-
тегічної потреби у типі 
знань;
– ідентифікація дефі-
циту знань; 
– редукція нестачі 
знань; 
– поширення та засто-
сування знань; 
– досягнення цілей

– створення мережі спонтан-
них, безпосередніх контак-
тів, необхідних для поши-
рення знань, їх припливу та 
збагачення;
– створення раціональної 
технічно-організаційної інф-
раструктури;
– запровадження культури 
знань;
– створення чіткої та спра-
ведливої системи мотивації
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стан підприємства (фінансовий стан, ресурсні 
можливості тощо) і командну інформацію 
(стратегічні цілі підприємства, напрями розви-
тку). відповідно, інформація про стан ринку, 
конкурентів, рівень розвитку технологій, зако-
нодавства, державних інститутів тощо над-
ходить із зовнішнього середовища. на основі 
отриманої командної інформації визнача-
ється мета функціонування системи управ-
ління знаннями підприємства, при цьому вра-
ховуються результати аналізу інформації, що 
надійшла з внутрішнього і зовнішнього серед-
овища [17, с. 21].

виокремлюють такі ключові підсистеми 
управління знаннями, як формування знань, 
поширення знань, зберігання знань, викорис-
тання знань.

до принципових операційних завдань (функ-
цій) управління знаннями належать ідентифіка-
ція, трансфер (залучення, надання, поширення, 
обмін), створення, нагромадження, селекція, 
сполучення, записування, зберігання (утриму-
вання), оцінювання (дослідження корисності), 
застосування знань [18, с. 251].

управління знаннями підприємств іденти-
фікують за такими рівнями [21, с. 167]: 1) окре-
мих індивідуумів (особистий); 2) здійснення 
певних функцій у процесі виробництва та 
реалізації продукції (функціональний); 3) спів-
товариств (проектних груп) організації (про-
блемно-цільовий); 4) організації (стратегіч-
ний); 5) міжорганізаційний (зовнішній аспект). 
Зауважимо, що такий поділ не є вичерпним 
для промислових підприємств і залежить від 
структури їх господарської діяльності та сис-
тем менеджменту, рівня інтеграційних проце-
сів між підрозділами та підсистемами менедж-
менту, специфічних груп знань та методів і 
термінів їх формування.

аналіз літературних джерел за проблемою та 
виконанням дослідження дає змогу виокремити 
та систематизувати основні складові системи 
управління знаннями підприємств (табл. 1).

Зважаючи на викладене, зазначимо, що 
управління знаннями є ключовим елементом 

сучасного процесу управління, який формує 
нові підходи до моделювання цілісної сис-
теми менеджменту на всіх рівнях управління. 
управління знаннями підприємства потрібно 
розглядати у декількох аспектах:

1) у фокусі управління знаннями завжди 
перебуває людина – носій і творець знань, які 
вона генерує, поширює та застосовує через 
призму свого особистісного світогляду, ідео-
логічних переконань, цінностей, національних 
традицій та звичаїв, вмінь, інтуїції, власного 
рівня освіти, теоретичних надбань і практич-
ного досвіду, професійних навиків та ділових і 
соціальних контактів;

2) управління знаннями є важливим інстру-
ментарієм щодо актуалізації потрібних знань 
для систем менеджменту підприємств у тепе-
рішньому і майбутньому часі;

3) управління знаннями дає змогу на основі 
сучасних інформаційних технологій фокусу-
вати увагу на потоках важливої інформації 
про внутрішнє і зовнішнє середовище підпри-
ємства з метою її оброблення, систематизації 
та подальшого перетворення на організаційні 
знання для отримання конкурентних переваг;

4) процес впровадження управління зна-
ннями та оцінювання його ефективності має 
ґрунтуватися на усвідомленні концептуаль-
них положень і наукових підходів та гармо-
нійно інтегруватися у систему менеджменту 
промислових підприємств.

висновки з цього дослідження. резуль-
тативний менеджмент капіталізації знань 
зобов’язаний передбачати граничний збіг 
ключових інтересів інтелектоносіїв та стра-
тегічних цілей підприємства. тому процес 
нагромадження потрібних і новітніх знань, 
їх трансфер та застосування є ключовими 
об’єктами підсистеми управління знаннями 
у системі менеджменту підприємств, а також 
передумовою ефективного управління їх 
інтелектуальним потенціалом. Підходи та 
особливості формування такої системи 
менеджменту будуть розглянуті у подаль-
ших дослідженнях.

Література:
1. аккоф р. Планирование будущего корпорации / р. аккоф. – М.: Прогресс, 1985. – 327 с. 
2. Бутенко н. управління знаннями в корпораціях / н. Бутенко// БіЗнесінФорМ. – 2015. – № 11. –  

с. 414–419.
3. вовк Ю. Процес управління знаннями підприємства та його особливості / Ю. вовк // науковий вісник 

нЛту україни. – 2013. – вип. 23.17. – с. 343–352.
4. Гузар у. особливості трансформації трудової діяльності в період формування економіки знань: [моно-

граф.] / у. Гузар. – к.: усБ нБу, 2012. – 191 с. 



360

Мукачівський державний університет

5. дєгтяр а. система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності орга-
нізації / а.о. дєгтяр, М.П. Бублій [електронний ресурс]. – режим доступу: https:/ nbuv.gov.ua/j-pdf/
VNUCZUDU_2016_2_27.pdf с. 177-183.

6. каленюк і. розвиток вищої освіти та економіка знань: [монограф.] / і. каленюк, о. куклін. – к.: Знання, 
2012. – 343 с. 

7. Леонова с. управління знаннями в системі формування і розвитку людського потенціалу промислового 
підприємства / с. Леонова // вісник нац. університету «Львівська політехніка». – 2010. – с. 89–94. – [електро-
нний ресурс]. – режим доступу: http://ena.lp.edu.ua.

8. Мартиненко М. управління організаційними знаннями підприємства: теоретичний аспект: [моногра-
фія] / М. Мартиненко. – Х.: інжек, 2013. – 218 с. 

9. Мартич а. через знания – к звездам / а. Мартич // управление компанией (рынок капитала). – 2001. – 
№ 5. – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.management.com.ua/hrm/hrm010.html.

10. Мильнер Б. управление знаниями: [монография] / Б. Мильнер. – М.: инФра-М, 2013. – 259 с. 
11. стратегічне управління знаннями підприємства: [монографія] / [а. наливайко о. Гребешкова, Л. Батенко 

та ін.]; за заг. ред. а. наливайка. – к.: кнеу, 2014. – 445 с. 
12. нонака и. компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / 

и. нонака, Х. такеучи; пер. с англ. а. трактинского. – М.: Зао «олимп Бизнес», 2011. – 384 с. 
13. о’Лири д.е. управление корпоративними знаниями / д.е. о’Лири // открытые системы. – 1998. – 

№ 4–5. – с. 28–32.
14. руденко М. управління знаннями як конкурентна перевага підприємства / М. руденко, в. криворучко // 

економiка та держава. – 2016. – № 4. – с. 74–78.
15. сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика обучающейся организации / П. сенге; пер. с англ. – 

М.: Зао «олимп Бизнес», 2011. – 448 с. 
16. сливотски а. Маркетинг со скоростью мысли (инновации в модели бизнеса) / а. сливотски, д. Морри-

сон. – М.: Эксмо, 2003. – 448 с. 
17. смолінська н. система управління знаннями у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства / 

н. смолінська // Логістичні підходи в системі державного управління: збірник наукових праць донецького дер-
жавного університету управління. – т. Хііі. – донецьк: дондуу, 2012. – 156 с. 

18. смолінська н. управління знаннями як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства / 
н. смолінська, і. Грибик // видавництво Львівської політехніки. – 2015. – с. 248–255. – [електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29913/1/32_248-255.pdf.

19. сноуден д. руководить при любой погоде: мудрый руководитель, прежде чем взяться за проблему, 
сверится с управленческим барометром / д. сноуден. Har. Bus. Rev. – Зао «алмаз Пресс». – 2007. – № 12. – 
с. 50–58.

20. україна у вимірі економіки знань / за ред. в. Гейця. – к.: основа, 2006. – 592 с. 
21. Шершньова З. Методичні основи формування підсистеми управління знаннями у корпораціях у контек-

сті організаційного розвитку / З. Шершньова, о. іванов // Проблеми економіки. – 2012. – № 3. – с. 155–161.
22. Bukowitz W. The Knowledge Management Fieldbook. Upper Saddle River / W. Bukowitz, R. Williams. – N. J.: 

Financial Times, Prentice Hall, 1999.
23. Frost A. Failure factors of synthesis of knowledge management / A. Frost / A Synthesis of Knowledge 

Management Failure Factors [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.knowledge_management_tools.
net/ASynthesis of Knowledge Management Failure Factors.pdf.

24. Gallagher S. Using The Knowledge Management Maturity Model (KMМ) As An Evaluation Tool / S. Gallagher, 
S. Hazlett [електронний ресурс]. – режим доступу: http://bprc. warwick.ac. uk/km028.pdf.

25. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody / [B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, 
A. Potocki]. – Difin, Warszawa, 2002.

26. Wiig к. Knowledge Management: An Introduction and Perspective / к. Wiig // Journal of Knowledge 
Management. – 1997. – Vol. 1. – Iss.1. – P. 6–14.



361

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 658.5.012

проблеми моніторингу інвестиційних проектів 
промислових підприємств

скоробогатова н.Є.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри міжнародної економіки
київського політичного інституту імені ігоря сікорського

у статті досліджено тенденції зміни капітальних вкладень протягом останніх років, визначено їх вплив на 
діяльність підприємств та ввП україни. систематизовано основні проблеми, які впливають на результати ді-
яльності вітчизняних підприємств на макро- та мікрорівнях. визначено фактори, що визначають результатив-
ність інвестиційних проектів, а також запропоновано впровадження системи моніторингу інвестицій з метою 
підвищення їх ефективності. виділено особливості моніторингу залежно від масштабів та мети інвестиційного 
проекту. окреслено основні проблеми, пов’язані з моніторингом інвестиційного проекту промислового підпри-
ємства на кожному етапі його життєвого циклу, а також визначено шляхи їх вирішення.

ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, моніторинг інвестицій, життєвий цикл проекту, ефектив-
ність інвестицій, кошторисна вартість.

скоробогатова н.е. ПроБЛеМЫ МониторинГа инвестиЦионнЫХ Проектов ПроМЫШЛеннЫХ 
ПредПриЯтий

в статье исследованы тенденции изменения капитальных вложений в последние годы, определено их 
влияние на деятельность предприятий и ввП украины. систематизированы основные проблемы, влияющие 
на результаты деятельности отечественных предприятий на макро- и микроуровнях. определены факторы, 
определяющие результативность инвестиционных проектов, а также предложено внедрение системы мони-
торинга инвестиций с целью повышения их эффективности. выделены особенности мониторинга в зависи-
мости от масштабов и цели инвестиционного проекта. определены основные проблемы, связанные с мони-
торингом инвестиционного проекта промышленного предприятия на каждом этапе его жизненного цикла, а 
также определены пути их решения.

ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, мониторинг инвестиций, жизненный цикл про-
екта, эффективность инвестиций, сметная стоимость.

Skorobogatovа N.E. PROBLEMS OF MONITORING OF INVESTMENT PROJECTS OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

Trends in capital investment in recent years were studied in the article. Their influence on the activity of the 
enterprises and the GDP of Ukraine is defined in the work. The main problems that affect the performance of the 
domestic enterprises at the macro and micro levels have been systematized. Factors determining the effectiveness 
of investment projects have been identified in the article. Implementation of investment monitoring system in order 
to increase their efficiency was proposed. Features of monitoring depending on the size and purpose of the invest-
ment project were defined in the article. The main problems related to monitoring of industrial enterprise investment 
project at each stage of its life cycle are defined. Their solutions are proposed by the author.

Keywords: investments, investment project, investment monitoring, project life cycle, efficiency of investment, 
estimated cost.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Метою створення підприємства з 
точки зору його власників є максимізація при-
бутків у поточному періоді часу та збільшення 
його вартості у майбутньому. для досягнення 
цієї мети підприємство постійно здійснює 
вкладення у поповнення оборотного капіталу 
та поновлення необоротних активів. Задля їх 
ефективного використання необхідним є здій-
снення контролінгу та моніторингу інвестицій, 
адже обґрунтовані вкладення та відсутність 
контролю за їх використанням є загрозами 
подальшого функціонування та розвитку під-

приємства. враховуючі сучасні фактори макро-
економічної нестабільності, які також вкрай 
негативно впливають на його діяльність, вва-
жаємо, що ця проблема є вкрай актуальною.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання оцінки ефективності інвестицій 
та управління інвестиційною діяльністю дослі-
джували такі вітчизняні науковці, як, зокрема, 
і.о. Бланк [1], т.в. Майорова [2], а.а. Пере-
сада [3], в.Г. Федоренко [4], а також такі 
зарубіжні вчені, як, зокрема, Г. александер, 
дж. Бейлі, у. Шарп [5], в. Бернс [6], Ю. Бріх-
гем, Л. Гапенські [7], Л.дж. Гітман [8]. Ек
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виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте більша увага у 
роботах названих вчених приділяється оцінці 
та управлінню інвестиціями, а питання моні-
торингу інвестиційних проектів, зокрема з 
урахуванням особливостей реалізації про-
екту на кожній стадії його життєвого циклу, 
залишилися недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є розробка 
методологічних засад організації моніторингу 
інвестиційних проектів як безперервного 
процесу господарської діяльності підприєм-
ства з урахуванням мети та етапів життєвого 
циклу проекту.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. аналіз статистичних даних свідчить 
про те, що протягом останніх років більше 
третини всіх підприємств, які провадять гос-
подарську діяльність на території україни, 
несуть збитки за результатами своєї діяль-
ності (рис. 1).

водночас слід зазначити, що з 2013 року 
спостерігається також скорочення прибутків 
діючих підприємств в абсолютному виразі. 
Проте поступова адаптація менеджменту 
підприємств до зміни макроекономічних 
факторів поступово дає змогу останнім ско-
ротити свої збитки та навіть вийти на прибут-
кову криву, зокрема, згідно з даними 9 місяців 
2016 року прибутки підприємств становили 
82,0 млрд. грн. [9]. серед причин зниження 
рівня прибутковості підприємств можна виді-
лити зовнішні (незалежні від управлінців 
підприємства) та внутрішні (підконтрольні 
управлінцям).

до основних зовнішніх чинників, що нега-
тивно вплинули на діяльність вітчизняних під-
приємств, слід віднести такі:

– нестабільність та невизначеність на 
політичному, економічному, соціальному 
напрямах розвитку країни;

– надзвичайно високий ступінь залеж-
ності економіки україни від зовнішнього світу, 
в результаті чого сучасні проблеми європей-
ського співтовариства суттєво позначаються 
на економічному розвитку країни;

– військові дії на сході країни та анексія 
криму російською Федерацією, що дестабілі-
зують економічне та соціальне життя в кра-
їні, що призводить до скорочення виробничих 
потужностей, зростання витрат на фінансу-
вання військових потреб тощо;

– дефіцит торговельного балансу через 
тривале перевищення імпорту над експортом 
продукції та послуг, як наслідок, дефіцит пла-
тіжного балансу, зростання зовнішньої забор-
гованості;

– відсутність інноваційного розвитку як 
у промисловому секторі країни, так і у неви-
робничій сфері призвела до майже повного 
фізичного та морального зносу виробничих 
потужностей, а також зниження рівня конку-
рентоспроможності національного продукції;

– зменшення національних валютних 
резервів, знецінення національної валюти, що 
призводить до зростання витрат на обслугову-
вання наявної заборгованості перед зовніш-
німи кредиторами та підвищення залежності 
від МвФ задля отримання нових кредитних 
коштів;

– значні обсяги тіньової економіки, волон-
тильне подовження криміналізації та полі-
тизації боротьби за поточний перерозподіл 
власності та сфер впливу тощо.

до основних внутрішніх факторів, що 
визначають результативність діяльності під-
приємства, можна віднести такі:

Рис. 1. Результати господарської діяльності вітчизняних підприємств  
(побудовано автором за даними [9])
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– формальний підхід до організації сис-
теми планування на підприємстві, що пере-
важно базується на розробленні планів на 
майбутнє з урахуванням бажаного відсотку 
приросту порівняно з минулим періодом;

– відсутність системного підходу до 
управління підприємством через недостатню 
кваліфікацію управлінського персоналу або 
небажання впровадження докорінних змін;

– прагнення отримати максимум прибут-
ків у короткостроковому періоді без ураху-
вання стратегічних пріоритетів підприємства 

та потенційних ризиків і загроз зовнішнього 
середовища тощо.

на жаль, нині основним мотивом вітчизняних 
власників бізнесу є такий девіз: максимум при-
бутків сьогодні за мінімуму витрат і вкладень. 
така ситуація призводить до суттєвого скоро-
чення інвестицій у подальший розвиток підпри-
ємства, що підтверджується даними державної 
служби статистики україни (табл. 1, 2).

Графічна інтерпретація наведених резуль-
татів більш наочно свідчить про тенденцію 
скорочення обсягів інвестицій у подальший 

таблиця 1
капітальні інвестиції та ввп україни, 2013–2014 роки

показники I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014
Зміна ввП у відсо-
тках до відповідного 
кварталу попереднього 
року, %

-1,3 -1,2 -1,1 3,4 -1,0 -4,3 -5,3 -14,4

Зміна капітальних 
інвестицій у відсотках 
до відповідного квар-
талу попереднього 
року, %

3,0 -22,3 -8,9 -8,4 -14,2 -20,5 -31,4 -26,3

капітальні інвести-
ції, млн. грн.
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Джерело: складено автором за даними [9]

таблиця 2
капітальні інвестиції та ввп україни, 2015–2016 роки

показники I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 I/2016 II/2016 III/2016
Зміна ввП у 
відсотках до 
відповідного 
кварталу попе-
реднього року, 
%

-17,0 -14,7 -7,2 -1,4 0,1 1,4 2,0

Зміна капіталь-
них інвестицій 
у відсотках 
до відповід-
ного кварталу 
попереднього 
року, %

-14,8 -3,6 -0,2 7,5 0,7 17,5 27,9

капітальні 
інвести-
ції, млн. грн.

44 741,7 53 982,9 61 998,0 90 431,7 51 591,7 68 251,1 84 607,3

ввП, млн. грн. 375 525,0 455 245,0 563 907,0 584 781,0 453 185,0 531 838,0 664 717,0
Джерело: складено автором за даними [9]
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розвиток підприємства упродовж останніх 
років (рис. 2).

скорочення інвестицій негативно познача-
ється на результатах діяльності підприємств 
та ввП країни загалом. Зростання капітальних 
вкладень з четвертого кварталу 2015 року та 
впродовж 2016 року, що загалом за рік стано-
вить 356,9 млрд. грн., мало позитивний вплив 
на економічний стан в україні, зокрема, збіль-
шення ввП у третьому кварталі 2016 року 
на 2% порівняно з аналогічним періодом 
2015 року. водночас активізація інвестиційних 
процесів не завжди приводить до зростання 
прибутковості підприємств. аналіз літератур-
них та аналітичних даних дав змогу виявити 
основні причини невідповідності очікуваних 
результатів від впровадження інвестиційних 
проектів фактичним даним [10; 11]:

– неякісно розроблений бізнес-план проекту 
і не повинен був дати такий високий результат;

–  прагнучі залучити додаткові кошти 
інвесторів, автори проекту заздалегідь «при-
красили» технічні та економічні характерис-
тики проекту, що призвело до штучної ефек-
тивності інвестиційного проекту;

– поверхнева (формальна) оцінка ризико-
ваності проекту, тобто не були враховані важ-
ливі витрати, були недооцінені організаційні 
та технічні складнощі, можливі зміни зовніш-
нього середовища;

–  можливості та тенденції оцінені вірно, 
проте під час реалізації проекту змінилися 
умови бізнесу (поява нових конкурентів, зміна 
вподобань покупців, зміни вимог постачаль-
ників, курсу національної валюти тощо);

– можливі додаткові складнощі під час 
реалізації міжнародних проектів (різні валюти, 

різні системи оподаткування, відмінності у 
законодавчій базі, види та рівні ризику).

З метою своєчасного виявлення можли-
вих відхилень кошторисних значень показ-
ників проекту від фактичних даних необхідно 
запровадити моніторинг інвестиційних проек-
тів. Побудова системи моніторингу включає в 
себе вибір і оцінку різних показників реалізації 
проектів, які можуть виражатися в натуральній 
(наприклад, кількість додаткових одиниць про-
дукції, отриманих від установки нового облад-
нання) та в грошовій формах. система інфор-
мативних та оціночних показників повинна 
давати можливість перевірити планомірність 
витрачання коштів, те, наскільки своєчасно 
виконуються ті чи інші роботи. а це вимагає 
організації ефективної інформаційної системи, 
яка дасть змогу контролювати процес реаліза-
ції проектів і його ключові параметри.

Фахівці з інвестиційного аналізу розрізня-
ють два підходи до моніторингу інвестиційної 
діяльності підприємства залежно від мети та 
масштабів інвестиційного проекту:

1) інвестиційна діяльність розглядається 
як частина поточного бюджетного управління; 
після обґрунтування необхідності інвестицій 
контролюється тільки відповідність встанов-
леним лімітам;

2) управління інвестиціями з використан-
ням проектних технологій, виділенням тим-
часових структур (підрозділів) у складі компа-
нії, діяльність яких оцінюється за заздалегідь 
заданими правилами [10].

Моніторинг невеликих за обсягом інвестицій 
здійснюється відповідно до першого підходу, 
згідно з яким контролюється тільки видаткова 
частина бюджету інвестицій. документальною 

Рис. 2. Динаміка зміни обсягу капітальних інвестицій та ввп україни,  
2013–2016 роки (побудовано автором за даними [9])
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базою для здійснення моніторингу можуть 
виступати аналітичні дані бухгалтерського 
обліку, інформація рахунків бухгалтерського 
обліку (рахунки 23 «виробництво», 20 «вироб-
ничі запаси», 66 «розрахунки за виплатам 
працівникам» тощо), первинних документів та 
регістрів з обліку матеріалів, витрат на оплату 
праці, інших прямих витрат. оскільки непрямі 
витрати, опосередковано пов’язані з інвесту-
ванням певного об’єкту, більшою частиною є 
ненормованими, відстеження їх фактичного 
рівня та порівняння із запланованим виявля-
ються проблемними, а подекуди і нездійсне-
ними питаннями. тому в процесі моніторингу 
пропонується відстежувати відхилення зазна-
чених витрат в межах лімітів, встановлених 
кошторисом капітальних витрат.

Моніторинг масштабних інвестиційних про-
ектів реалізується на підставі другого підходу з 
виділенням окремих відповідальних підрозді-
лів у складі підприємства або ж із залученням 
проектних організацій. Постійному контролю 
даних проектів на всіх етапах його життєвого 
циклу підлягають їх як витратна, так і доходна 
частини. на передінвестиційному етапі сума 
фактичних інвестицій порівнюється із кошто-
рисними сумами на проведення попередніх 
організаційних робіт щодо реалізації проекту. 
на інвестиційному етапі предметом моніто-
рингу є сума інвестицій, що вкладаються у 
проект. Зокрема, за аналітичними даними 
бухгалтерського обліку можна відстежити 
відповідність прямих витрат (на матеріали, 
оплату праці, інших прямих витрат) кошторис-
ним сумам, визначеним локальними кошто-
рисами на будівельні роботи. Фактичну суму 
непрямих витрат пропонується порівнювати 
із сумою маржинального прибутку підрядної 
організації, передбаченого зведеним кошто-
рисним розрахунком будівництва.

на етапі експлуатації проекту проблема 
моніторингу постає ще більш актуальною, 
оскільки в цьому випадку контролю підлягають 
поточні витрати підприємства, викликані реа-
лізацією проекту, та доходи від проекту. і тут 
постає нова проблема: якщо сума інвестицій 
має бути більш-менш достовірно оцінена у 
кошторисних документах на будівництво, то 
доходна частина по проекту може бути порів-
няна із даними бухгалтерського обліку дохо-
дів. але проблемним є виділення у доходах 
підприємства частини з них, яка викликана 
саме реалізацією проекту. тим більш непорів-
няними є показники ефективності інвестицій, 
закладені у бізнес-плані проекту, з фактич-
ними результатами інвестиційного проекту. 

статичні показники ефективності інвестицій 
(прибуток, рентабельність, період окупності) 
можна обчислити, проте вони не враховують 
знецінення грошей за час реалізації проекту. 
динамічні показники ефективності (внутрішня 
норма доходності, чиста приведена вартість, 
дисконтований період окупності) враховують 
цей недолік. Проте їх значення, оцінені перед 
початком реалізації проекту, немає можли-
вості порівняти із фактичними результатами 
проекту, а тим більше в ході його реалізації. 
тим більше, що не існує єдиного підходу щодо 
привабливості тих чи інших показників ефек-
тивності. Зокрема, підприємці сШа, вели-
кої Британії, нідерландів віддають перевагу 
показникам чистої приведеної вартості та 
внутрішньої норми доходності, а в китаї пере-
вагу має дисконтований період окупності [12].

З метою підвищення ефективності реаль-
них інвестицій та можливості своєчасного вне-
сення змін у реалізацію проекту за результа-
тами аналізу відхилень планових даних від 
фактичних пропонуємо здійснення моніто-
рингу інвестиційних проектів на підставі засто-
сування методу гнучкого бюджету. Цей мето-
дичний підхід заснований на варіативності 
показників проекту залежно від можливих змін 
вхідних даних. Гнучкий бюджет дає змогу опе-
ративно коригувати фінансові потоки бюджету 
залежно від реальних обсягів будівельно-мон-
тажних робіт, виробництва та реалізації кінце-
вого продукту і тим самим оперативно управ-
ляти реалізацією інвестиційних проектів.

висновки з цього дослідження. Про-
ведений аналіз статистичних даних свідчить 
про стрімке скорочення капітальних інвести-
цій в україні, що негативно позначилося на 
результатах діяльності підприємств та макро-
економічних показниках україни. З четвертого 
кварталу 2015 року обсяги інвестицій посту-
пово зростають, досягнувши щокварталь-
ного приросту на рівні 2% на кінець третього 
кварталу 2016 року. недостатній обсяг капі-
тальних вкладень, відсутність контролю за 
їх використанням, ігнорування інноваційного 
розвитку призводять до зменшення рівня при-
бутковості підприємств.

З метою підвищення ефективності інвес-
тицій запропоновано запровадження системи 
моніторингу інвестиційних проектів промис-
ловими підприємствами, яка враховує специ-
фіку кожного проекту (його мету, масштаби, 
очікувані результати тощо). визначено осно-
вні проблеми, пов’язані зі спробами реаліза-
ції інструментів моніторингу діючими підпри-
ємствами: неякісна проектна документація, 
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непрозорий механізм формування суми капі-
тальних інвестицій, відсутність методики 
моніторингу інвестиційних проектів тощо.

розроблено методичний підхід до реаліза-
ції системи моніторингу промисловими під-
приємствами україни, що базується на від-
мінності грошових потоків на кожному етапі 
життєвого циклу проекту та заснований на 

порівнянні кошторисних значень і даних бух-
галтерського обліку. вважаємо, що такий під-
хід дає змогу безперервно здійснювати моні-
торинг на кожному етапі життєвого циклу, а 
не лише після його завершення, а також дає 
можливість своєчасно виявляти проблеми 
та вживати відповідних заходів задля підви-
щення ефективності інвестиційного проекту.
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сучасні виклики та тенденції економічної безпеки 
телекомунікаційних підприємств

сотниченко в.м.
кандидат педагогічних наук, доцент,

державний університет телекомунікацій

у статті розглядаються питання передумов виникнення загроз для економічної безпеки. визначаються 
характер загроз, ознаки і джерела їх виникнення. вказано на основні передумови виникнення загроз і шляхи 
їх подолання. на прикладі телекомунікаційних підприємств показано практичні наслідки впливу загроз. на-
голошено на необхідності законодавчого врегулювання питань взаємодії телекомунікацій та інфраструктури.

ключові слова: виклик-відповідь, економічна безпека, телекомунікаційне підприємство, джерело загроз, 
класифікація загроз, кібератаки.

сотниченко в.н. совреМеннЫе вЫЗовЫ и тенденЦии ЭконоМической БеЗоПасности 
теЛекоММуникаЦионнЫХ ПредПриЯтий

в статье рассматриваются вопросы предпосылок возникновения угроз для экономической безопасности. 
уточняются характер угроз, признаки и источники их возникновения. указано на основные предпосылки по-
явления угроз и пути их преодоления. на примере телекоммуникационных предприятий показаны практиче-
ские последствия влияния угроз. сделан акцент на необходимости законодательного урегулирования вопро-
сов взаимодействия телекоммуникаций и инфраструктуры.

ключевые слова: вызов-ответ, экономическая безопасность, телекоммуникационное предприятие, ис-
точник угроз, классификация угроз, кибератаки.

Sotnychenko V.M. MODERN CHALLENGES AND ECONOMIC SECURITY TRENDS TELECOMMUNICATIONS 
COMPANIES

The article discusses the causes of threats to economic security. Clarifies the nature of the threats, the signs 
and the sources of their origin. Indicated on the underlying causes and conditions for the appearance of threats 
and ways to overcome them. For example, telecommunications companies are shown the consequences of threats 
to their future work. The necessity of legislative regulation of the issues of interaction of telecommunications and 
infrastructure.

Keywords: challenge-response, economic security, telecommunications company, source of the threats, classi-
fication of threats, cyber attacks.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Безпека як категорія, що визначає 
стан перебування будь-якого об’єкта в реаль-
ній дійсності, має кілька аспектів. наявність 
багатоаспектного підходу до розглядання 
категорії «безпека» зумовлена перш за все 
походженням самого об’єкта (джерелом 
виникнення), природою суб’єкта, характером 
і видом його діяльності.

все, що існує в об’єктивній реальності, 
існує з необхідністю. існування кожного 
об’єкта обумовлено певними потребами його 
появи. Залежно від потреб об’єкт від початку 
своєї появи наділений функціональним апа-
ратом, який активізується тоді, коли склада-
ються конкретні умови.

насамперед необхідно уточнити поняття 
«проблема». Проблема – це категорія, яка 
виникає в рамках процесу людської діяль-
ності, тобто має суто суб’єктивну природу. 
Проблему створює людина. Передумови 

виникнення проблеми теж мають суб’єктивний 
характер. треба розрізняти поняття «про-
блема» и «труднощі». труднощі – це зако-
номірні наслідки проблеми. й проблема, й 
труднощі – це «виклик». тільки відповіді різні. 
труднощі долаються шляхом застосування 
додаткових ресурсів системи, проблема – 
шляхом зміни системи, її перебудови. Це важ-
ливо, оскільки, якщо буде неправильно кла-
сифіковано виклик (проблема чи труднощі), 
неадекватними будуть і прийняте рішення, і 
результати його реалізації. для економічної 
безпеки телекомунікаційного підприємства, 
де всі операції щодо управління бізнесом на 
технологічному рівні відбуваються за долі 
секунди, це реальна загроза.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. За джерелом виникнення об’єкти умовно 
можна поділити на природні та позитивні 
(продукт людської діяльності). Що стосується 
природних джерел, то вони мають географіч- Ек
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ний та кліматичний характер: клімат, ланд-
шафт, надра, гідросфера, екосистеми тощо. 
решту можна віднести до продуктів людської 
діяльності, що з’являються за ступенем появи 
тих чи інших людських потреб. Поява певних 
людських потреб обумовлена багатьма чин-
никами, але механізм їх появи формується 
у процесі еволюції (на глобальному рівні) і у 
процесі змін звичних умов життєдіяльності 
(на більш прагматичному рівні).

Будь-які зміни є сигналом про початок пору-
шення стабільності встановленого порядку 
речей та стійкості екосистеми. Це сигнал 
до того, що починається період наростання 
небезпеки, тому необхідно вибудовувати сис-
тему захисту. в контексті нашої статті це є 
центральним предметом уваги. економічна 
безпека взагалі не може бути гарантованою 
на 100%, але максимально підняти цей показ-
ник можна. Про це далі.

Без розуміння названих вихідних постулатів 
щодо безпеки неможливо побудувати цілісну 
картину і адекватну систему поглядів на цю 
проблему. на платформі цілісного бачення про-
блеми безпеки буде неважко розібратися і з еко-
номічною безпекою, і з екологічною, і з особис-
тою, і з будь-якою іншою. а з огляду на домінуючу 
сьогодні світоглядну картину матеріальності 
світу економічна безпека також є домінуючої для 
людського суспільства в будь-яких формах його 
організації. Цьому питанню присвячено чимало 
досліджень, серед авторів яких слід назвати 
Л.і. абалкіна, Є.д. кормишкіна, і.М. Петренка, 
які розглядали економічну безпеку як сукупність 
умов і факторів, що забезпечують стійкість наці-
ональної економіки. Є.Є. Гутман, в.к. сенчагов, 
о.о. Пороховський робили акцент на такому 
стані економіки, який здатний захистити її жит-
тєво важливі інтереси. М.М. Блінов, Г.в. коржов, 
в.і. Митрохин у своїх працях доводили, що еконо-
мічна безпека є предметом піклування держави. 
різниця в судженнях і підходах простежується і в 
працях таких дослідників питань економічної без-
пеки, як, зокрема, о.Л. Пластун, н.в. ващенко, 
с.о. дмитров, в.Є. духов,т.а. Медвідь, і.П. Мігус, 
Л.М. сумець, М.Б. тумар, Л.і. донець, Л.М. Худо-
лій, с.М. Побережний, М.і. Зубок. але при цьому 
слід зазначити, що незалежно від розбіжностей 
у підходах і поглядах результати досліджень 
названих авторів складаються в картину ціліс-
ного і відносно повного бачення проблеми.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Магістральною метою 
життєдіяльності людини, суспільства і дер-
жави є забезпечення свого існування на рівні 
задоволення, перш за все задоволення потреб 

на фізіологічному рівні, на рівні матеріальному. 
Це є базою для подальшого всебічного розви-
тку – інтелектуального, розумового, духовного.

спокій і стабільність є характерними і 
головними ознаками безпечного стану, але 
це зовсім не означає, що в ідеалі так пови-
нно бути постійно. так буває лише тоді, коли 
немає розвитку, прогресу, руху вперед. Якщо 
все стабільно, рівно і спокійно, то це пер-
ший сигнал до того, що вже виникла реальна 
загроза і треба вживати запобіжних заходів, 
щоб уникнути втрат [2, с. 4].

ілюстрацією такого твердження може бути 
розпад радянського союзу, якому передував 
затяжний період застою (стагнації). в цей 
фатальний для радянської системи період 
до її керівного центру надходили тривожні 
сигнали за всім спектром напрямів її функці-
онування: початок процесів системної дезін-
теграції, зниження темпів зростання виробни-
цтва, скорочення товарообігу на зовнішньому 
ринку, конфлікти на міжнаціональному ґрунті 
тощо [8, с. 34].

Ці тривожні сигнали є не чим іншим, як викли-
ками до самої системи, попередженнями про 
те, що наближається її крах. виклики логічно 
вказували на необхідність адекватних відпо-
відей. англійський історик і філософ арнольд 
тойнбі вивів «закон виклику та відповіді», 
який, на його думку, є визначним у розвитку 
цивілізації [1, с. 86]. тобто певна ситуація або, 
скажімо, чинники ставлять перед суспільством 
запитання («виклик»), на яке треба реагувати. 
Подальша доля суспільства буде залежати від 
відповіді, яку воно дасть, якою воно відреагує 
на виклик. відповіді (реагування) можуть бути 
різними через різні причини. наприклад, низь-
кий професіоналізм і некомпетентність керів-
ництва, брак або ж повна відсутність необхід-
них ресурсів, невірна оцінка рівня загрози і, 
що не менш важливо, рівень технологічного 
забезпечення тощо.

а. тойнбі вважав, що проблему виклику 
може успішно вирішити лише адекватна від-
повідь, тобто проблему як загрозу усунути і 
вивести суспільство на новий рівень розви-
тку. Генерувати таку відповідь може активна 
меншість, тобто керівництво на своїх рівнях 
відповідальності, а саме керівництво компа-
нії, підприємства, будь-якої форми суспільної 
організації. воно не тільки виробляє адек-
ватне рішення, але й створює механізм його 
реалізації на умовах довіри серед колективу і 
його готовності підтримати своє керівництво.

важливим фактором, який керівник не 
може ігнорувати, є те, що вибір варіантів є 
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вільним, незумовленим. а відповідальність 
за наслідки прийнятого рішення є персональ-
ною. Це закон.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). на думку автора, важли-
вими завданнями в контексті статті є:

– конкретизація та впорядкування викли-
ків (загроз) і змін, які вони за собою логічно 
тягнуть в галузі економічної безпеки з ураху-
ванням особливостей функціонування теле-
комунікаційного підприємства;

– характеристика та оцінка діючих моде-
лей протидії загрозам економічної безпеки;

– ілюстрація дії наведених моделей на 
конкретних прикладах.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. до викликів як передумов змін, котрі 
порушують спокій і стабільність, можна відне-
сти такі фактори:

– вдосконалення, оптимізація, урізнома-
нітнення суспільних форм взаємовідносин в 
процесі життєдіяльності;

– технічний прогрес, а також запрова-
дження його результатів у практику життя;

– збільшення обсягу інформації, доступ-
ної широкому колу користувачів;

– технологічні виклики;
– розширення меж світоглядних інтересів;
– поява нових потреб;
– обмеження ринків збуту товарів і послуг;
– природні та техногенні катастрофи;
– світові або локальні конфлікти тощо.
викликів, які закономірно потребують адек-

ватного реагування, насправді значно більше. 
кожен виклик приводить до відповідних змін, 
створює нові умови, за яких визрівають і фор-
муються нові виклики [10, с. 11; 7, с. 33–38]. 
і так нескінченно. а наведений перелік має 
суто орієнтуючий характер.

Щодо результатів, які формуються під 
впливом змін, то вони, наприклад, можуть 
бути такими:

– поява нових форм спілкування;
– формування нових комунікативних сис-

тем і технологій;
– ревізія форм організації ділової взаємо-

дії, а також вихід на новий рівень;
– оновлення методів діагностики та про-

філактики;
– початок пошуку нових технологічних 

рішень.
Формується нова життєздатна модель орга-

нізації взаємодії на всіх рівнях життєдіяльності 
людини, суспільства і держави. саме цей 
період є найбільш небезпечним, з’являються 
загрози, які здатні реально руйнувати форми 

організації взаємодії, комунікативні канали, 
інформаційні системи [4, с. 110–114].

Загрози примушують систему змінюва-
тися у напрямі створення нової моделі, здат-
ної протистояти загрозам, нейтралізувати їх. 
Підходи щодо створення оновленої моделі 
продуктивної взаємодії в суспільстві можуть 
бути різними.

Перший варіант, і він є більш традицій-
ним, полягає в оперативному реагуванні на 
загрози з метою їх знищення. При цьому сис-
тема (компанія, підприємство) не припиняє 
своєї діяльності. на тих напрямах її діяль-
ності, які найбільше піддаються деструктив-
ному впливу загроз, максимально концен-
труються всі можливі ресурси, і починається 
процес «лікування» («латання дірок»).

очевидно, що зосередження ресурсів на 
одному напрямі послаблює позиції на інших. 
Зменшується продуктивність підприємницької 
діяльності, що позначається та темпах вироб-
ництва, якості товарів або послуг та їх собівар-
тості, конкурентоздатності тощо. З’являються 
класичні ознаки початку кризи [9].

Питання, що постають перед керівництвом 
підприємства, можна звести приблизно в такі 
групи:

– перша: якими є масштаби загрози;
– друга: як можна зберегти, а за можли-

вості й покращити фінансові потоки;
– третя: до якого сценарію треба бути 

готовим;
– четверта: як реагувати на стратегічні 

зміни.
Якщо конкретизувати питання, що входять 

до цих умовних груп, то керівництво поволі 
ставить для себе питання і такого характеру: 
яких заходів треба вжити; чим моя ситуація 
краще або гірше інших; наскільки стабільним 
є моє фінансове становище; діяти чи заче-
кати; як прискорити прийняття рішень.

Цей період, коли йде інтенсивний пошук 
варіантів вирішення проблеми, коли почина-
ються реконструкторські роботи на рівні біз-
нес-моделей, є найбільш ризикованим для 
економічної безпеки компанії. наприклад, це 
можна пояснити тим, що перебудова системи 
функціонування підприємства закономірно 
супроводжується послабленням зв’язку між її 
складовими елементами: між виробництвом і 
ринком, між ціною і якістю, між попитом і про-
позицією тощо [3; 11, с. 22].

Ці слабкі місця і використовуються носі-
ями загроз для досягнення своїх цілей. При 
цьому варіанті боротьби із загрозами компа-
нія продовжує працювати, намагаючись збе-
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регти свої позиції в бізнесі. Прикладом може 
служити хакерська атака на компанію «київ-
стар», крупного оператора мобільного зв’язку 
в україні.

Згідно з повідомленням інформаційного 
агентства «ЛіГа Бізнес інформ» в серпні 
2016 року на мережі мобільного оператора, 
за версією керівництва компанії, здійснено 
ір-атаки такого рівня, яких в україні до цього 
не було. сегмент ринку, забезпечуваний 
компанією, почав давати збої: послуги голо-
сових дзвінків і передачі даних в києві пра-
цювали нестабільно. на думку фахівців ком-
панії, це пов’язано з повною заміною в києві 
телекомунікаційного обладнання швецької 
фірми “Ericsson” на обладнання від “Huawei”. 
Заміна, оновлення, модернізація чи опти-
мізація системи загалом або ж її елементів 
створюють прецедент для здійснення атак. 
саме в цей час відбувається певний пере-
розподіл ресурсу і за цих обставин ймовірним 
може бути поява слабких місць в системі, які 
ретельно відшукуються і потім використову-
ються атакерами.

Як відомо, мобільний зв’язок вже від-
носно давно і активно використовує інтернет. 
саме цим каналом і могла бути здійснена 
ір-атака. Працівники компанії і раніше відзна-
чали спроби атак, але вони були невдалими, 
оскільки мережа «київстар» побудована за 
сегментним принципом, що означає, що, коли 
не витримує один сегмент, навантаження 
перерозподіляється на інший. Це стосується 
каналу голосового мобільного зв’язку. але у 
цьому випадку ситуація набагато складніша, 
оскільки атака була здійснена на інтернет, 
канал передачі даних.

аналогічна атака в жовтні 2016 року була 
здійснена на російського мобільного опера-
тора «Мотив». в результаті атаки у користува-
чів припинив працювати не лише голосовий 
зв’язок, але й мобільний інтернет. «Мотив» 
надає послуги зв’язку з 1996 року і є крупним 
оператором в рФ. у 2014 році оператор запус-
тив підтримку мереж 4G, а потім і взагалі зро-
бив безкоштовними голосовий зв’язок і тек-
стові повідомлення. тільки серйозні компанії 
із солідним капіталом можуть піти на такий 
крок. і саме вони є найбільш привабливими 
об’єктами для атак.

економічна безпека телекомунікаційного 
підприємства (оператора зв’язку) сама по 
собі не представляє повної картини катастро-
фічних наслідків потенційних загроз, якщо 
розглядати її у відриві від інфраструктури. 
доступ до інфраструктури з метою надання 

інфокомунікаційних послуг – це те, на чому 
заробляють свій капітал телекомунікаційні 
компанії. тому питання врегулювання на зако-
нодавчому рівні відносин, пов’язаних зі вста-
новленням єдиних правових засад доступу 
та використання інфраструктури, є в україні 
одним із найактуальніших.

економічна безпека підприємств суміжних 
галузей безпосередньо залежить від здатності 
телекомунікаційних підприємств протистояти 
спробам втручатися в їх бізнес-процеси.

епоха зломів банківських сейфів і сховищ 
вже практично в минулому. обслуговування 
цього специфічного сегменту інфраструктури 
є найбільш важливим для телекомунікаційних 
компаній. так, згідно з даними «Лабораторії 
касперського» в листопаді 2016 року на сер-
вери п’яти російських банків було здійснено 
серію хакерських атак. Це було підтверджено в 
прес-службах «ощадбанку» і «альфа-банку».

DDoS-атаки було організовано з ботнетів 
десятків тисяч машин, територіально розта-
шованих в десятках країн, і тривали протягом 
двох діб. Згідно з повідомленням агентства 
«риа новости» більше половини атак було 
здійснено з території сШа, індії, тайваню та 
ізраїлю. всього в атаках брали участь машини 
з 30 країн. для того щоб уявити реальну 
небезпеку таких атак, слід звернути увагу 
на технологічний аспект проблеми: середня 
тривалість кожної атаки становила близько 
години, найдовша за часом тривала майже 
12 годин. і, увага, потужність атак досягала 
660 тисяч запитів на секунду. однак системи 
захисту банків відпрацювали надійно, атаки 
були своєчасно виявлені і локалізовані під-
розділами кіберзахисту.

Це конкретний приклад роботи телекомуні-
каційного підприємства у напрямі захисту від 
втручання у сферу економічних інтересів. клі-
єнтура банків не тільки не постраждала від цих 
атак, але й не помітила їх. слід відзначити, що 
це були складні атаки, котрі практично немож-
ливо відбити стандартними засобами захисту, 
якими користуються оператори зв’язку.

висновки з цього дослідження. отже, 
щодо сучасних викликів та тенденцій еконо-
мічної безпеки телекомунікаційних підпри-
ємств можна зробити такі висновки:

– всі дії в напрямі втручання в життє-
вий простір інших структур, об’єктів, систем, 
людей обумовлені закономірно: відбуваються 
порушення певних пропорцій, умов, форм 
організації взаємодії, векторів життєвих інтер-
есів, що послаблює здатність протистояти 
загрозам економічній безпеці;
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– сьогодні є два підходи до боротьби із 
втручанням в економічну безпеку телекому-
нікаційних підприємств: створення комплексу 
оперативного реагування на загрози по факту 
їх виникнення і створення резервної моделі 
виробництва, яка включається замість осно-
вної у разі її пошкодження (на прикладі сег-
ментної мережі «київстару»);

– слабким щодо протистояння загрозам 
для підприємств телекомунікації є зв’язок 
з інфраструктурою, який сьогодні в україні 
недостатньо врегульований на законодав-
чому рівні;

– прямою і зростаючою загрозою для еко-
номічної безпеки телекомунікаційних підпри-
ємств є хакерські атаки, через які стаються 
великі економічні втрати.

наведені у висновках позиції є перспектив-
ними щодо їх дослідження на науково-прак-
тичному рівні. вони повинні розглядатися в 
комплексі й у взаємозв’язку як взаємообумов-
лені. але якщо створення систем захисту від 
загроз має більш технологічний характер, то 
питання законодавчого врегулювання взаємо-
дій підприємств телекомунікації з інфраструк-
турою є пріоритетним завданням держави.

Література:
1. тойнби а.дж. Постижение истории / а.дж. тойнби. – М.: айрис-Пресс, 2002. – 640 с. 
2. абалкин Л.и. Экономическая безопасность россии: угрозы и их отражение / Л.и. абалкин // вопросы 

экономики. – 1994. – № 12. – с. 4.
3. Блинов н.М. Экономическая безопасность центра и регионов / н.М. Блинов // общественные науки. – 

1996. – № 2. – с. 33.
4. Буркальцева д.д. Модель взаємодії векторів розвитку та загроз економічній безпеці / д.д. Буркаль-

цева // Формування ринкових відносин в україні. – 2012. – № 9 (136). – с. 110–114.
5. Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия / Л.П. Гончаренко // 

справочник экономиста. – 2005. – № 2. – с. 14–18.
6. Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия / Л.П. Гончаренко // 

справочник экономиста. – 2005. – № 3. – с. 14–19.
7. Забродский в.в. теоретические основы экономической безопасности отрасли и фирмы / в.в. Заброд-

ський, н.П. капустин // Бизнес-информ. – 2008. – № 15–16. – с. 33–38.
8. Пастернак-таранушенко Г.в. Экономическая безопасность государства: [учебник для государственных 

служащих] / Г.в. Пастернак-таранушенко; под ред. Б.н. кравченко. – к.: институт государственного управле-
ния и самоуправления при кабинете Министров украины, 1994. – 140 с. 

9. Пороховский а.а. россия и современный мир / а.а. Пороховский // вопросы экономики. – 1995. – № 1. – 
с. 128.

10. сенчагов в.к. Экономическая безопасность / в.к. сенчагов // Производство. Финансы. Банки. – М.: 
Зао «Финстатинформ», 1998. – с. 11.

11. сенчагов в.к. Экономическая безопасность россии: [учебник] / в.к. сенчагов. – М.: дело, 2005. – с. 22.



372

Мукачівський державний університет

удк 338.351

складові енергетичної безпеки та критерії оцінки

тараєвська л.с.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту і адміністрування
івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

у статті на основі системного аналізу узагальнено накопичений досвід, а також запропоновано розглянути 
енергетичну безпеку в контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу, забезпечення потреб економіки 
та населення в енергоресурсах з урахуванням екологічних аспектів та захисту національних інтересів. в роз-
різі кожної із цих складових запропоновано критерії їх оцінки.
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в статье на основе системного анализа обобщен накопленный опыт, а также предложено рассмотреть 

энергетическую безопасность в контексте развития топливно-энергетического комплекса, обеспечения по-
требностей экономики и населения в энергоресурсах с учетом экологических аспектов и защиты националь-
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ключевые слова: энергетическая безопасность, топливно-энергетический комплекс, энергосбережение, 
угрозы энергетической безопасности, критерии оценки, типы энергетической безопасности.

Tarayevska L.S. COMPONENTS OF ENERGY SECURITY AND EVALUATION CRITERIA
On the basis of system analysis summarizes the lessons learned, as well as invited to consider energy security 

in the context of the development of the fuel and energy sector, to ensure the economy and the population's energy 
needs, taking into account environmental aspects and the protection of national interests. In the context of each of 
these components are proposed criteria for their evaluation.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. для україни енергетична безпека є 
основною умовою її існування як самостійної 
держави, насамперед це пов’язано з енер-
гозатратністю економіки та неефективним 
використанням енергоресурсів, скороченням 
внутрішньої ресурсно-сировинної бази паливно-
енергетичного комплексу. сьогодні наша дер-
жава позбавлена доступу до окремих ділянок 
морського шельфу, на яких здійснювався або 
планувався початок промислового видобутку 
енергоресурсів. відбувається часткова руйна-
ція енергетичного комплексу україни, зокрема 
фізичне знищення окремих об’єктів енергоге-
нерації та теплової генерації, вугільної промис-
ловості, а також енергетичної інфраструктури у 
донецькій та Луганській областях, протизаконне 
відчуження енергетичних об’єктів криму. все це 
в сукупності має надзвичайно велике значення і 
вимагає посиленої уваги з боку держави та гро-
мадськості, якщо ми хочемо залишитись неза-
лежною і суверенною країною.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. теоретичні основи та прикладні аспекти 
енергетичної безпеки досліджували д. Лам-

бер, р. нолан, і. Бенько, о. власюк, в. Геєць, 
в. Горбулін, Я. жаліло, а. Михайленко, 
а. качинський, М. ковалко, с. Пирожков, 
Є. сухін, а. Шидловський, в. Шлемко та інші 
вчені. Проте аналіз наукових праць свідчить 
про відсутність одностайності в поглядах 
дослідників на визначення сутності енерге-
тичної безпеки та критеріїв її оцінки.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. дослідження складо-
вих енергетичної безпеки має велике зна-
чення для країн, які відчувають енергетичну 
залежність. саме тому в умовах поточної 
української кризи це є одним із ключових 
питань сьогодення. критерії оцінки складових 
енергетичної безпеки забезпечують кількісну, 
порівняльну та відносну оцінку її стану та змін 
під впливом дії окремих факторів, які вплива-
ють на забезпечення національних інтересів в 
енергетичній сфері.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є розкриття 
теоретичної сутності складових енергетичної 
безпеки та формування критеріїв їх оцінки з 
урахуванням сучасного розвитку паливно-Ек
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енергетичного комплексу, забезпечення 
потреб економіки та населення в енергоре-
сурсах та захисту національних інтересів. на 
основі системного підходу узагальнимо нако-
пичений досвід та надамо практичні рекомен-
дації щодо оцінки енергетичної безпеки та 
формування загроз, які стосуються безпосе-
редньо енергетичної сфери україни.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. енергетична безпека – це сукупність 
потенціалів різних складових функціонування 
держави (ресурсна, енергетична, техноло-
гічна, технічна, екологічна, економічна, нау-
кова, організаційно-управлінська), які спрямо-
вані на задоволення її паливно-енергетичних 
потреб і відображаються у політиці захисту 
національних інтересів у сфері енергетики, 
зниження залежності від імпорту енергоре-
сурсів та розвиток власного видобутку та 
виробництва енергетичних продуктів.

однак у законодавчих документах україни, 
зокрема у ст. 1 Закону україни «Про енерге-

тику», енергетична безпека визначається як 
стан електроенергетики, який гарантує тех-
нічно та економічно безпечне задоволення 
поточних і перспективних потреб споживачів в 
енергії та охорону навколишнього природного 
середовища. При цьому визначено, що енер-
гія – це електрична чи теплова енергія, що 
виробляється на об’єктах електроенергетики 
і є товарною продукцією [1]. отже, у сучас-
ному розумінні гарантування енергетичної 
безпеки – це досягнення стану технічно надій-
ного, стабільного, економічно ефективного 
та екологічно збалансованого забезпечення 
енергетичними ресурсами потреб економіки та 
населення, а також створення умов для фор-
мування та реалізації політики захисту націо-
нальних інтересів у сфері енергетики.

враховуючи те, що забезпечення енерге-
тичної безпеки є базовою потребою, важли-
вим завданням кожної держави, підприємства 
та окремих домогосподарств, пропонуємо її 
розглянути як взаємозв’язок таких складових:

Рис. 1. критерії оцінки енергетичної безпеки
Джерело: розроблено на основі [2]

Розвиток паливно-
енергетичного комплексу

Забезпечення потреб економіки та 
населення в енергоресурсах з 
урахуванням екологічних аспектів

Захист національних 
інтересів

Частка підприємств за 
сферами діяльності, %;
Рентабельність інвестицій, %;
Частка підприємств, що 
впроваджували інновації,%;
Частка підприємств на яких 
використовуються передові 
технології, %;
Рівень зношення основних 
виробничих фондів, %;
Рівень забезпечення резерву 
встановленої потужності, %;
Частка старих і аварійних 
мереж, %;
Енергоємність ВНП;
Викидоємність ВНП

Динаміка питомого 
енергоспоживання, %;
Частка затрат на енергію (газ, 
електроенергія, тепло) в доходах 
домогосподарств, %;
Викиди СО2, кг/1 грн. ВВП;
Питомі витрати на опалення в 
будівлях, Гкал/куб. м;
ККД енергоспоживаючих установок, 
%;
Викиди парникових газів від 
стаціонарних енергоспоживаючих 
установок, т/грн.;
Зниження викидів забруднюючих 
речовин, утворення відходів 
підприємств, %;
Витрати на рекреацію території, % від 
обсягу продукції

Енергоємність економіки;
Частка домінуючого
паливного ресурсу у 
споживанні ПЕР, %;
Частка імпорту палива з 
однієї країни (фірми) в 
загальному її обсязі, %;
Частка власних джерел у 
балансі ПЕР, %;
Частка відновлювальних 
джерел енергії у загальному 
постачанні первинної енергії,
%;
Розвідані запаси паливно-
енергетичних ресурсів, роки 
споживання;
Доступність для держави 
енергетичних ресурсів в 
кризових ситуаціях, місяці 
споживання;
Частка альтернативних 
джерел енергії у загальних 
видах енергоресурсів, %

Енергетична безпека передбачає:
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– розвиток паливно-енергетичного комп-
лексу;

– забезпечення потреб економіки та насе-
лення в енергоресурсах з урахуванням еколо-
гічних аспектів;

– захист національних інтересів.
в розрізі кожної із цих складових виді-

лимо критерії, які підлягають кількісній оцінці 
і дають можливість визначити тип поточного 
рівня енергетичної безпеки та її потенціал 
(рис. 1).

використання цього методичного підходу 
на практиці дає нам можливість оцінити роз-
виток паливно-енергетичного комплексу та 
його можливість забезпечити потреби еконо-
міки та населення в енергоресурсах з ураху-
ванням екологічних аспектів та в сукупності 
сформувати захист національних інтересів.

не викликає сумніву те, що розвиток 
паливно-енергетичного комплексу в еконо-
міці країни має надзвичайно велике значення 
для формування зовнішньоекономічних та 
політичних зв’язків. україна є однією з про-
відних країн Європи у галузі транспортування 
газу. Це пов’язано з її історичним минулим та 
унікальним географічним положенням. наша 
країна знаходиться на перехресті нафтогазо-
вих потоків Євразійського континенту. одно-
часно економіка залишається енергозалеж-
ною від поставок імпортних енергоресурсів, 
передусім нафти і газу. З цього випливає осо-
бливість функціонування та розвитку вітчиз-
няного паливно-енергетичного комплексу, 
а також формування ролі держави на між-
народному енергетичному ринку. З одного 
боку, україна має потужну інфраструктуру 
транспортування газу у європейські країни, а 
з іншого – її економіка залежить від закордон-
них постачальників природних вуглеводнів, 
оскільки власними ресурсами вона забезпе-
чена недостатньо. отже, у розрізі питань під-
вищення рівня енергетичної безпеки держави 
стабільний власний розвиток нафтогазової 
галузі стає стратегічною метою в процесах 
енергозабезпечення україни, оскільки спо-
живання газу і нафтопродуктів залишається 
стабільно високим, притому, що задоволення 
потреб у вуглеводнях за рахунок власного 
видобутку нафти та природного газу стано-
вить в україні близько 20–25%.

Глобалізаційні процеси та світові тенден-
ції розвитку енергетики призводять до збіль-
шення споживання енергетичних ресурсів. із 
збільшенням чисельності населення зроста-
ють потреби у ресурсах. Згідно з прогнозами 
експертів до 2030 року всесвітні витрати енер-

гії мають збільшитися втричі. такий попит на 
енергію підвищується внаслідок енергетич-
них потреб насамперед таких країн, як сШа, 
китай, росія та індія.

Загальновідомо, що традиційні джерела 
енергії становлять 79% усіх енергоносіїв у 
світі (21% – природний газ, 24% – вугілля, 
34% – нафта), на альтернативні джерела 
енергії припадає лише 14% (11% – біомаса, 
2% – енергія води, 1% – інші), а на ядерну 
енергію – 7%. найбільше занепокоєння викли-
кають обмежені запаси природного газу та 
нафти, які вже в найближчому майбутньому 
не зможуть покрити зростаючі потреби люд-
ства в енергетичних ресурсах. одним із прі-
оритетних напрямів зменшення споживання 
первинних енергоресурсів є розвиток нетра-
диційних та поновлювальних джерел енергії. 
нині їх частка в енергетичному балансі укра-
їни не перевищує 0,7%. сучасні вчені ствер-
джують, що доведення частки альтернативної 
енергетики в загальному енергобалансі до 
рівня 15% дасть змогу підвищити показник 
енергетичної безпеки на 3,5%.

слід зазначити, що підприємства паливно-
енергетичного комплексу є найбільшими 
забруднювачами навколишнього середовища. 
Це пов’язано з несприятливою структурою 
промислового виробництва, високою концен-
трацією екологічно небезпечних виробництв, 
застарілими технологіями та обладнанням, 
відсутністю відповідних природоохоронних 
систем. досвід розвинених країн свідчить про 
те, що існують три основні важелі, які стимулю-
ють екологізацію виробництва та енергозбере-
ження. Це плата за використання природних 
ресурсів, екологічний податок за забруднення 
та природоохоронні заходи. в україні надзви-
чайно велике значення мають застосування 
нового економічного механізму природокорис-
тування та забезпечення природоохоронної 
діяльності. сутність цього механізму полягає 
в удосконаленні впровадженої плати за корис-
тування надрами, земельними, водними та 
іншими природними ресурсами, а насамперед 
за забруднення навколишнього середовища 
екологічного податку. також слід економічно 
заохочувати підприємства, які застосовують 
маловідходні та ресурсозберігаючі технології. 
Забруднення довкілля повинно стати еконо-
мічно невигідним.

Запропонований нами критеріальний під-
хід до оцінки енергетичної безпеки може бути 
використаний на різних ієрархічних рівнях, які 
представлені в моделі ієрархії енергетичної 
безпеки (рис. 2).
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особливостями вказаної моделі є вну-
трішні взаємовпливи і функціональні зв’язки, 
що робить попередній рівень підсистемою 
наступного рівня енергетичної безпеки. отже, 
кожний рівень енергетичної безпеки одно-
часно є зовнішнім середовищем для попере-
днього і внутрішнім елементом для наступ-
ного, утворюючи відповідну підсистему. Проте 
для базового рівня внутрішнім середовищем 
будуть фактори і чинники, які зумовлюються 
характером функціонування і організації 
суб’єкта. на кожному рівні, крім елементів, 
слід виділяти ще їх складові – компоненти з 
характерними їх властивостями, що забез-
печують функціональну взаємодію між еле-
ментами різних рівнів. відповідно, суб’єктами 
енергетичної безпеки виступають інституціо-
нальні та організаційні структури, створені в 
межах окремого рівня для протидії зовнішнім 
і внутрішнім загрозам.

Глобальна енергетична безпека пред-
ставлена міжнародними організаціями, уста-
новами, об’єднанням країн та їх союзами; 
енергетична безпека країни – інституційними 
та організаційними структурами держави у 
сфері забезпечення енергетичної безпеки, 
представництвами наглядових структур між-
народних організацій; енергетична безпека 

регіону – інституційними та організаційними 
структурами органів місцевого самовряду-
вання, об’єднаннями суб’єктів господарю-
вання, громадськими організаціями тощо; 
енергетична безпека суб’єкта (локальна 
енергетична безпека) – суб’єктами господа-
рювання різних форм власності та їх структур-
ними підрозділами, об’єднаннями громадян, 
неприбутковими установами та організаці-
ями, а також їх структурними підрозділами, 
окремими домогосподарствами.

слід зазначити, що поточний рівень енер-
гетичної безпеки формується під впливом 
вищенаведених критеріїв розвитку паливно-
енергетичного комплексу та можливості 
забезпечення потреб економіки та населення 
в енергоресурсах. однак, якщо поточна енер-
гетична безпека висока, підприємство може 
повністю забезпечувати своє функціону-
вання, в іншому разі виникають проблеми, які 
можуть призвести до згортання діяльності.

Потенціал енергетичної безпеки – це рівень 
можливостей підприємства забезпечувати 
розвиток у майбутньому у певному діапазоні 
загроз. чим ширший діапазон загроз, за якого 
підприємство може забезпечувати розвиток, 
тим вищий потенціал енергетичної безпеки, 
який формує здатність підприємства до роз-

Глобальна енергетична безпека

Енергетична безпека країни

Енергетична безпека регіону

Локальний рівень

Поточний рівень Потенціал
Зростає Зменшується

Зростає стійка безпека нестійка безпека
Зменшується нестійка безпека критична небезпека

Рис. 3. матриця типів енергетичної безпеки підприємства
Джерело: розроблено на основі [4; 5]

Рис. 2. модель ієрархії енергетичної безпеки
Джерело: [3]
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витку в разі несприятливих обставин. отже, 
для розвитку підприємства потрібно забезпе-
чувати не лише високий рівень поточної енер-
гетичної безпеки, але й високий її потенціал. 
З урахуванням вищенаведеного інтерпрету-
ємо матрицю ансофа «товар-ринок» та визна-
чимо різновиди енергетичної безпеки стосовно 
поточного рівня та потенціалу (рис. 3).

Поєднання динаміки поточного рівня та 
потенціалу енергетичної безпеки дає змогу 
виділити такі три типи економічної безпеки 
підприємства, як стійка безпека, нестійка 
безпека, критична небезпека. Якщо поточ-
ний рівень енергетичної безпеки та її потен-
ціал мають позитивну динаміку, то такий стан 
логічно вважати станом «стійка безпека», 
оскільки у підприємства зростають можли-
вості забезпечувати своє поточне функціону-
вання та майбутній розвиток.

стан «нестійка безпека» характерний для 
комбінації зменшення поточного рівня енер-
гетичної безпеки та зростання її потенціалу 
(оскільки у майбутньому підприємство має 
можливості розвиватися, але у поточному 
періоді може мати значні труднощі у забез-
печенні функціонування). у разі комбінації 
зростання поточного рівня енергетичної без-
пеки та зниження її потенціалу підприємство 
у поточному періоді може забезпечувати 
функціонування, але у майбутньому вини-
кає висока ймовірність труднощів у забезпе-
ченні розвитку. Якщо зменшуються і поточний 
рівень енергетичної безпеки, і її потенціал, 
то такий стан логічно ідентифікувати як «кри-
тична небезпека», оскільки у підприємства 
виникають проблеми у забезпеченні функціо-
нування у поточному періоді та в забезпеченні 
розвитку в майбутньому.

отже, якщо тип енергетичної безпеки під-
приємства – «стійка безпека», то характерною 
є поточна, тактична і стратегічна енергетична 
безпека (високий потенціал енергетичної без-
пеки). Якщо рівень потенціалу енергетичної 
безпеки достатній для забезпечення безпеки у 
стратегічному аспекті, тоді може бути забезпе-
чена тактична та поточна енергетична безпека. 
Якщо ж рівень енергетичної безпеки низький, 
то ситуативно можуть бути забезпечені лише 
поточна енергетична безпека та розвиток у 
короткостроковому періоді. найменші нега-
тивні впливи з великою ймовірністю можуть 
зумовити припинення розвитку підприємства, 
а у гіршому випадку – кризові явища. саме ця 
ситуація, на жаль, притаманна більшості під-
приємств паливно-енергетичного комплексу 
україни. оцінка енергетичної безпеки націо-

нальної економіки відображає її небезпечний 
(кризовий) рівень. окрім необхідності оптимі-
зації структури споживання паливно-енерге-
тичних ресурсів на користь відновлюваних та 
місцевих джерел палива та енергії, на особливу 
увагу заслуговує необхідність реформування 
системи господарських відносин та державного 
регулювання у паливно-енергетичному комп-
лексі. результати дослідження відображають 
енергетичну небезпеку національної та регіо-
нальної економіки, що потребує негайної акти-
візації реформ у паливно-енергетичному комп-
лексі та удосконалення енергетичної політики, 
метою якої повинно бути створення потенціалу 
формування енергетичної безпеки економіки на 
засадах ринкових законів, важелів регулювання 
та стимулів. адміністративні важелі можуть 
мати тільки короткочасний характер.

висновки з цього дослідження. соці-
ально-економічна стабільність і перспективи 
розвитку україни залежать від стану сфор-
мованої національної безпеки держави та її 
енергетичної незалежності від інших країн. 
слід зазначити, що трансформаційні про-
цеси супроводжуються загостренням наявних 
і появою нових конфліктів та суперечностей, 
наслідком яких є збільшення кількості загроз, 
які в контексті виділених нами складових 
енергетичної безпеки та оцінки їх критеріїв ми 
ідентифікували. серед найбільш важливих 
слід назвати такі:

– спотворене функціонування механізмів 
енергоринку;

– вузький спектр джерел видобутку, а 
також постачання енергоносіїв та технологій;

– корумпованість та олігархічність енерге-
тичної сфери;

– квола та неефективна політика енергое-
фективності та енергозабезпечення.

Проведення реформ у рамках європей-
ського співробітництва, які сьогодні відбу-
ваються у всіх напрямах енергетики (ринок 
нафти та нафтопродуктів, газу та електроенер-
гії) та регламентуються директивою 2009 Єс 
[6], повинні захистити від впливу цих загроз.

Згідно з оптимістичним сценарієм розвитку 
в україні повинні почати функціонувати нові 
ринки видобутку та продажу електроенергії, 
вугілля, нафти та газу, які будуть відповідати 
економічним ринковим законам і механізмам. 
Проте існує ймовірність і протилежного сцена-
рію розвитку подій, який зумовлений специфі-
кою українських реалій. ринки енергетики за 
свої 25 років неодноразово реформувалися 
та зазнавали змін, але механізми функціону-
вання тільки трансформувалися і продовжу-
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вали виконувати свої звичні функції монопо-
лізації. тому розроблені програми реформ, які 
здебільшого формувалися з успішного зару-
біжного досвіду, можуть не вирішити проблеми 
пострадянської, монополізованої енергетики 
україни. необхідні індивідуальний підхід та 
розробка нових механізмів з урахуванням сьо-

годнішнього становища україни (ато, санкції 
проти росії, економічна криза), а саме роз-
робка ефективних програм з використання від-
новлюваних джерел енергії, диверсифікація 
нафтогазової промисловості та модернізація 
електростанцій в напрямі використання широ-
кого діапазону марок вугілля.
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у статті розглянуто та систематизовано наявні підходи до визначення поняття «управління фінансовим 
станом підприємства». уточнено сутнісні характеристики антикризового управління фінансовим станом під-
приємства в умовах економічної нестабільності та невизначеності. авторами було запропоновано перелік 
заходів протидії загальноекономічній та локальній кризі, які можуть бути використані менеджментом підпри-
ємства. в процесі дослідження проведено короткий огляд ринку пива в україні, а також виокремлено основні 
зовнішні та внутрішні фактори, що суттєво впливають на фінансово-економічний стан підприємств пивовар-
ної промисловості. Це дало змогу запропонувати основні напрями антикризового управління на підприєм-
ствах цієї галузі харчової промисловості.

ключові слова: управління фінансовим станом, антикризове управління фінансовим станом підприємства, 
локальна криза, загальноекономічна криза, пивоварна промисловість, заходи антикризового управління.

трубей о.н., киселёва и.о. антикриЗисное уПравЛение ФинансовЫМ состоЯниеМ ПредПри-
Ятий Пивоваренной ПроМЫШЛенности украинЫ

в статье рассмотрены и систематизированы существующие подходы к определению понятия «управление 
финансовым состоянием предприятия». уточнены сущностные характеристики антикризисного управления 
финансовым состоянием предприятия в условиях экономической нестабильности и неопределенности. ав-
торами был предложен перечень мер противодействия экономическому и локальному кризису, которые мо-
гут быть использованы менеджментом предприятия. в процессе исследования проведен краткий обзор рынка 
пива в украине, а также выделены основные внешние и внутренние факторы, которые существенно влияют на 
экономическое состояние предприятий пивоваренной промышленности. Это позволило предложить основные 
направления антикризисного управления на предприятиях данной отрасли пищевой промышленности.

ключевые слова: управление финансовым состоянием, антикризисное управление финансовым состо-
янием предприятия, локальный кризис, экономический кризис, пивоваренная промышленность, меры анти-
кризисного управления.

Trubei O.N., Kyselova I.O. CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CONDITION OF THE UKRAINIAN 
BREWING INDUSTRY ENTERPRISES

The article examines and systematizes the existing approaches to the definition of the term “the financial state of 
the company”. The essential characteristics of the crisis management of the financial condition are clarified in terms 
of economic instability and uncertainty. A list of measures against general and local economic crisis, which can be 
used by the management of the enterprises, is proposed by the authors. During the research the brief overview of 
the beer market in Ukraine was held, and singled out the major internal and external factors that significantly affect 
the financial and economic standing of the brewing industry. It made possible to offer basic directions of crisis man-
agement at the enterprises of the food industry.

Keywords: management of the financial condition, crisis management of financial condition of the enterprise, 
local crisis, general economic crisis, brewing industry, crisis management measures.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. у сучасних кризових умовах ведення 
бізнесу, які характеризуються підвищенням 
рівня фінансових та господарських ризиків, 
зростанням рівня інфляції, нестабільністю 
курсу валют, складною загальною економіч-
ною та політичною ситуацією в україні, для 
кожного підприємства постає необхідність 

забезпечення стабільного фінансового стану, 
зокрема, через налагодження системи ефек-
тивного фінансового управління. Це повною 
мірою стосується й підприємств пивоварної 
промисловості.

Галузь пивоваріння посідає важливе місце 
в харчовій промисловості україни. однак 
порівняно з європейськими країнами вітчиз-Ек
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няний пивний ринок розвинений недостат-
ньо, а його функціонування характеризується 
негативними тенденціями. основні причини 
такої ситуації як криються у вищезазначених 
загальноекономічних проблемах, так і обу-
мовлюються специфічними для цієї галузі 
умовами. нині підприємства пивоварної про-
мисловості мають шукати нові ринки збуту 
своєї продукції через заборону експорту в 
росію, вирішувати проблеми залежності від 
імпортних надходжень сировини, витриму-
вати потужний конкурентний тиск, постійно 
адаптуватися до змін правового та економіч-
ного середовища їх діяльності. крім цього, 
діяльність суб’єктів господарювання ринку 
пива в україні постійно перебуває під впли-
вом державного регулювання, що реалізу-
ється через зміни податкового законодавства.

За таких умов зростає ризик неплато-
спроможності та банкрутства підприємств 
пивоварної промисловості, що обумовлює 
об’єктивну необхідність протидії кризовим 
явищам, зокрема, через налагодження сис-
теми ефективного фінансового управління.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
до числа вітчизняних та закордонних науковців, 
які розглядали теоретичні та практичні аспекти 
управління фінансовим станом підприємства, 
зокрема антикризового управління, слід відне-
сти р.і. Біловол, і.о. Бланка, д.в. ваньковича, 
о.н. волкову, Г.П. Герасименка, в.в. Гончарова, 
с.Я. Єлецьких, П.в. Забєліна, с.М. іванюта, 
в.в. ковальова, в.Ф. кравченко, Є.Ф. кравченко, 
Л.о. Лігоненко, е.а. Маркар’яна, A.M. Поддєрьо-
гіна, в.М. родіонову, Г.в. савицьку, Г.в. ситник, 
П.с. смоленюка, о.о. терещенко, М.а. Федо-
тову та інших.

виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. незважаючи на 
значний внесок названих вчених, питання 
управління фінансовим станом суб’єктів гос-
подарювання, зокрема антикризового, все 
ще залишаються дискусійними і потребу-
ють подальшого розвитку та вдосконалення. 
Зокрема, потребує уточнення саме поняття 
«антикризове фінансове управління підпри-
ємства» з урахуванням розвитку економічної 
науки та практики його застосування. також 
актуальним залишається питання особли-
востей антикризового управління фінансовим 
станом підприємств пивоварної промисло-
вості, що не знайшло свого широкого роз-
криття у наукових працях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в тому, щоб на 
базі наявних теоретико-методологічних розро-

бок та узагальнення практики управління фінан-
совим станом підприємства в умовах кризи 
сформувати рекомендації щодо розроблення 
системи антикризового управління на підпри-
ємствах пивоварної промисловості україни.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. сьогодні в економічній науці немає 
єдиного підходу до тлумачення сутності управ-
ління фінансовим станом підприємства. нау-
ковий доробок з цього і суміжних питань можна 
умовно поділити на два основні напрями: удо-
сконалення організації управління підпри-
ємством загалом (зокрема, його фінансовим 
станом) та удосконалення інструментарію 
управління фінансами підприємства.

до першого напряму належать праці 
д.в. ваньковича, в.в. Гончарова, с.Я. Єлець-
ких, П.в. Забєліна, в.Ф. кравченко, Є.Ф. крав-
ченко та інших вчених.

так, д.в. ванькович запропонував шляхи 
вдосконалення механізму реорганізації управ-
ління фінансовими ресурсами підприємств у 
перехідній економіці україни, що ґрунтуються 
на системному підході [1]. Під реорганізацією 
науковець розуміє поетапне створення ефек-
тивної управлінської системи та її постійне 
вдосконалення, а одним з критеріїв її ефек-
тивності він вважає саме поліпшення і норма-
лізацію фінансового стану підприємства.

у працях в.в. Гончарова, в.Ф. кравченко, 
Є.Ф. кравченко, П.в. Забєліна пропону-
ється новий підхід до підвищення ефектив-
ності управління фінансами на основі вико-
ристання прогресивних сучасних концепцій 
управління – реінжинірингу бізнес-процесів. 
Покращення фінансового стану підприємства 
розглядається як бізнес-процес або комплекс 
послідовних етапів і дій [1]. автори звертають 
увагу на те, що визначальним є підбір праців-
ників для створення спеціальної команди з 
організації поліпшення фінансового стану.

другий напрям дослідження, що стосується 
інструментарію управління фінансовим ста-
ном підприємства, за цільовим спрямуванням 
можна поділити на декілька субнапрямів: удо-
сконалення планування фінансових ресурсів; 
проведення діагностики фінансового стану 
підприємства; удосконалення методології та 
методичного забезпечення його оцінки; ство-
рення системи фінансового моніторингу на 
підприємстві [1].

таким чином, на підставі вивчення та 
осмислення основних наукових підходів до 
тлумачення поняття «управління фінансо-
вим станом» можна запропонувати таке його 
визначення. управління фінансовим станом 
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підприємства – це багатогранний й склад-
ний процес, який потребує постійного впливу 
суб’єктів на об’єкт фінансового управління за 
допомогою системи методичних та технологіч-
них прийомів за умови забезпечення підпри-
ємства необхідними фінансовими ресурсами, 
що в майбутньому повинно привести до покра-
щення фінансової стійкості та платоспромож-
ності, до ефективного розміщення й викорис-
тання ресурсів фінансового характеру.

управління фінансовим станом підпри-
ємства суттєво змінюється тоді, коли воно 
перебуває у кризовому стані. сьогодні в укра-
їні на тлі економічної та політичної неста-
більності підприємства переживають скрутні 
часи. однак варто зазначити, що не завжди 
кризові процеси призводять до стійких нега-
тивних змін у діяльності підрозділів підприєм-
ства. найчастіше такі зміни мають нестійкий 
характер й усуваються самим підприємством. 
З огляду на масштабність наявних проблем-
них проявів доцільно говорити про ознаки 
загальноекономічної та локальної кризи на 
підприємстві.

Загальноекономічна криза підприємства – 
це сукупність проявів (ситуацій) або стан у пев-
ний момент часу, що виникає під час пору-
шення нормального функціонування суб’єкта 
підприємництва у середовищі його господа-
рювання. економічна криза може абсолютно 
зненацька проявитися під час гармонійного 
розвитку підприємства і носити характер непе-
реборної катастрофи. однак у рідкісних випад-

ках криза з’являється зненацька, тобто без 
будь-якого попередження для підприємства.

найперші проблеми для підприємства ство-
рює саме локальна криза. Локальна криза 
підприємства – погіршення діяльності в одній 
із підсистем (підрозділів) системи (підпри-
ємства), зумовлене впливом об’єктивних та 
суб’єктивних, зовнішніх та внутрішніх факторів, 
на які заздалегідь не був здійснений відповід-
ний вплив для підтримки нормальної ситуації; 
в деяких ситуаціях збіг вищезгаданих факторів 
має несподіваний, невідворотний характер [2].

на рис. 1 подано уточнюючі характерис-
тики загальноекономічної та локальної кризи 
на підприємстві.

таким чином, на основі проведеного дослі-
дження основних характеристик загальної й 
локальної кризи постає питання діагностики 
і захисту підприємств від кризових явищ та 
банкрутства. Ця проблема може бути вирі-
шена, зокрема, завдяки використанню сис-
теми антикризового фінансового управління.

антикризове фінансове управління істотно 
відрізняється від традиційного управління та 
має свою специфіку, що пов’язана із суттє-
вими змінами в умовах діяльності підприєм-
ства, а також з непередбачуваністю ситуації 
та новими управлінськими проблемами.

у науковій літературі виділяють декілька 
підходів до визначення сутності антикризо-
вого фінансового управління. один з таких 
підходів підтримують такі провідні українські 
дослідники, як о.о. терещенко та і.о. Бланк.

Рис. 1. Засоби протидії загальноекономічній та локальній кризі

Зовнішня криза Внутрішня криза

КРИЗА

Загальноекономічна Локальна криза

Зумовлена та викликана
загальноекономічною ситуацією в 

галузі, регіоні, країні

Вимушена криза

Виникає через причини, незалежні 
від суб’єкта господарювання

Зумовлена неефективним 
управлінням, неправильно 

прийнятими рішеннями топ-
менеджерів компанії

Виникла безпосередньо всередині 
підприємства

Суб’єкт господарювання може 
спровокувати виникнення кризи
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так, о.о. терещенко розуміє поняття анти-
кризового фінансового управління підприєм-
ством як застосування специфічних методів 
та прийомів управління фінансами, які дають 
змогу забезпечити безперервну діяльність 
підприємств на основі управління зовніш-
німи та внутрішніми ризиками профілактики 
та нейтралізації фінансової кризи [3]. автор 
зазначає, що саме антикризове фінансове 
управління є необхідною складовою системи 
корпоративного управління й уможливлює 
реалізацію інноваційної моделі розвитку під-
приємства.

такої ж думки дотримується й і.о. Бланк, 
який стверджує, що запобігання фінансовій 
кризі підприємства, ефективне її подолання 
і ліквідація негативних її наслідків забез-
печуються завдяки підсистемі фінансового 
менеджменту, яка одержала назву «антикри-
зове фінансове управління підприємством» 
і спрямована на нейтралізацію ризику його 
банкрутства [3].

вважаємо, що саме такий підхід розкри-
ває основну мету антикризового фінансового 
управління, оскільки не завжди фінансова криза 
загрожує банкрутством. криза може створити 
загрозу зниження прибутковості, виникнення 
збитків, зменшення ринкової вартості підпри-
ємств. таким чином, запобігання банкрутства 
можна розглядати лише як одне із завдань 
антикризового фінансового управління.

Ще один науковий підхід формування сут-
ності антикризового фінансового управління 
підприємством підтримують такі науковці, як 
р.і. Біловол, Л.о. Лігоненко. вони вважають, 
що антикризове фінансове управління під-
приємством є функціональною підсистемою 
загального антикризового управління.

таким чином, спостерігаємо наявність двох 
деталізованих наукових підходів до форму-
вання сутності антикризового фінансового 

управління, кожний із яких є правильним за 
своєю сутністю, оскільки формує засади анти-
кризового фінансового управління.

у будь-якому разі головною метою антикри-
зового управління фінансовим станом підпри-
ємства є забезпечення відновлення життєді-
яльності суб’єкта підприємницької діяльності, 
недопущення виникнення його банкрутства та 
запобігання кризи в майбутньому.

антикризове управління діяльністю 
суб’єктів господарювання має суттєве зна-
чення в сучасних економічних умовах розвитку 
підприємницьких структур, оскільки забезпе-
чує ефективну діяльність на основі передба-
чення та своєчасного реагування на негативні 
ситуації. окрім того, антикризове управління 
може бути визначене як комплексна система 
управління підприємством, яка має систем-
ний характер і спрямована на запобігання й 
усунення несприятливих для його діяльності 
явищ шляхом розроблення та реалізації спе-
ціальної антикризової програми, що передба-
чатиме стратегічний характер управлінських 
дій і даватиме змогу усунути тимчасові пере-
шкоди, зберегти і розширити ринкові позиції 
за будь-яких обставин, використовуючи пере-
важно власні ресурси.

через те, що для підприємств пивовар-
ної промисловості характерними є негативні 
тенденції розвитку, наявність кризових явищ, 
відсутність зростання генерування чистого 
грошового потоку, що підтверджує динаміка 
обсягів виробництва та реалізації пива в укра-
їні у 2013–2015 рр. (табл. 1), виникає гостра 
необхідність у застосуванні інструментів анти-
кризового управління на цих підприємствах.

Позитивними тенденціями ринок пива 
характеризувався лише до кризи 2008 р. 
саме у 2008 р. зафіксовано пік виробництва 
пива в україні, коли вітчизняні підприємства 
виробили рекордні 330 млн. дал (декалі-

таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва та реалізації пива в україні у 2013–2015 рр.

показник одиниці 
виміру 2013 р. 2014 р. 2015 р. абсолютна зміна темп змін, %

2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р.
обсяг 

виробни-
цтва

тис. дал 273 974,4 242 236,6 194 818,9 -31 737,8 -47 417,7 -11,58 -19,57

обсяг 
реалізації

тис. дал 271 183,5 235 796,9 193 541,4 -35 386,6 -42 255,5 -13,05 -17,92

тис. грн.
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трів) продукції. З 2009 р. починається спад, 
а у 2015 р. обсяг виробництва складав вже 
менше 200 млн. дал [4].

у період 2013–2014 рр. спостерігається 
постійне зменшення обсягу реалізації, від-
повідно, й обсягу виробництва пива. так, у 
2014 р. порівняно із 2013 р. обсяг виробни-
цтва скоротився на 11,58%, а у 2015 р. порів-
няно із 2014 р. – на 19,57%. обсяг реаліза-
ції у 2014 р. зменшився на 13,05% відносно 
попереднього року, а у 2015 р. – на 17,92%. 
однак у вартісному вимірі обсяг реалізації 
збільшився на 17,7%, що пов’язано перш за 
все з інфляційними процесами в економіці.

на нашу думку, основні напрями антикризо-
вого управління на підприємствах пивоварної 
промисловості у сучасних умовах господарю-
вання повинні бути спрямовані на протидію 
зовнішнім та внутрішнім загрозам. Зокрема, 
суттєвий негативний вплив на розвиток підпри-
ємств цієї галузі чинять такі зовнішні фактори:

1) постійне зростання ставки акцизного 
податку, а також заборона реклами пива;

2) підвищення тарифів на електроенергію;
3) зростання цін на сировину.
так, зростання акцизного податку за остан-

ній рік сягнуло 100%. Цей податок зріс з 
1,24 грн. за 1 літр пива солодового у 2015 р. 
до 2,48 грн. у 2016 р. З 1 січня 2017 р. ставка 
акцизного податку зросла на 12% та склала 
2,78 грн. [5]. такі дії уряду країни аргумен-
туються необхідністю наповнення бюджету 
і вирішення частини економічних проблем. 
Проте формула розрахунку зростання надхо-
джень за підвищення акцизного податку дуже 
складна, тому не можна взяти обсяги за мину-
лий рік, як це зробило Міністерство фінансів 
україни, і, помноживши їх на нові ставки, про-
гнозувати відповідне зростання надходжень 
до бюджету.

Зрозуміло, що зростання акцизного податку 
призведе до підвищення ціни на пиво, а за 
низької купівельної спроможності населення 
можемо прогнозувати падіння попиту, що при-
зведе до скорочення обсягу пропозицій цього 
товару на ринку. оскільки пиво не є продук-
том першої необхідності, виробникам перш 
за все необхідно здійснювати пошук резер-
вів скорочення витрат. Зменшити витрати 
можливо, наприклад, за рахунок зниження 
вартості сировини. Підприємствам, у яких є 
в наявності власне виробництво солоду, про-
понується використовувати інноваційні техно-
логії, засновані на зменшенні енерговитрат 
на виробництво солоду та скороченні періоду 
пророщування зерна. Це забезпечить високу 

ефективність солодовні, адже йдеться про 
оптимізацію витрат електроенергії та водних 
ресурсів. Підприємствам, що не мають влас-
ного виробництва сировини, потрібно здій-
снювати пошук постачальників, що викорис-
товують вказані технології.

також підприємствам пивоварної про-
мисловості необхідно впроваджувати вико-
ристання котлів на альтернативному паливі 
(твердому та рідкому), що дасть змогу зни-
зити енергетичну складову у собівартості про-
дукції. доцільно також постійно оновлювати 
виробничу інфраструктуру, розширювати 
«вузькі місця». таке перманентне збалансу-
вання доходів та витрат дасть змогу змен-
шити ризик неплатоспроможності та виник-
нення кризових явищ.

негативно впливає на збут продукції та 
формування доходів цих підприємств й відне-
сення пива до алкогольних напоїв, а також, як 
наслідок, поширення всіх обмежень, передба-
чених Законом україни «Про рекламу» (забо-
рона реклами пива). такий захід спрямова-
ний на протидію алкоголізму, проте введення 
будь-яких додаткових заборон і обмежень 
неспроможне вирішити цю проблему.

світова практика свідчить про те, що 
реклама пива не впливає на зростання спожи-
вання, вона лише збільшує переваги у виборі 
тих чи інших торговельних марок в межах 
сортів. у багатьох країнах діють обмеження 
на рекламу і при цьому споживання пива про-
довжує зростати. Заборона реклами вигідна 
перш за все вже наявним брендам і обмежує 
виведення на ринок нових сортів, послаблює 
конкурентну боротьбу. численні світові дослі-
дження, а також дані американської феде-
ральної торгової комісії підтверджують, що 
зв’язок між обмеженням реклами алкоголю і 
зниженням його споживання не доведено ні 
в теорії, ні на практиці [5]. Заборона реклами 
пива змушує до пошуку можливостей спон-
сорства заради просування продукції підпри-
ємства, а також участі у медіа-проектах.

на ринку пива, що загалом характеризу-
ється спадом, атиповим виглядає тзов твк 
«Перша приватна броварня «для людей – 
як для себе!»«, що постійно нарощує частку 
ринку: із 8,7% у 2014 р. до 12,6% у 2015 р. Це 
підприємство має тенденції до збільшення 
ринкової частки, на нашу думку, за рахунок 
того, що пропонує крафтову продукцію, проте 
не в класичному розумінні, як ремісниче пиво-
варіння, а як незалежна пивоварня, що варить 
пиво на основі класичних та новаторських 
інгредієнтів, постійно пропонуючи споживачу 
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авторські оригінальні сорти пива. крафтова 
броварня – це особлива філософія роботи, 
коли продукція підприємства унікальна та 
більш високої якості, ніж у конкурентів. тзов 
твк «Перша приватна броварня «для людей – 
як для себе!»« намагається постійно розши-
рити пропозицію та дати споживачам можли-
вість для порівняння. останнім оновленням 
асортименту підприємства є серія «Привіт 
з києва» («андріївський ель», «З Євбазу», 
«Лівий берег» та “VOZDVIжENSKE”). Під-
приємство успішно реалізує вдало обрану 
стратегію «для людей – як для себе. вміння 
витримувати високу якість свого продукту і 
зберігати його унікальне обличчя», перма-
нентно нарощуючи обсяги продажів [5].

також збільшилась ринкова частка Пат 
«карлсберг україна»: із 29,1% у 2014 р. до 
29,6% у 2015 р. [6]. Менеджмент Пат «карл-
сберг україна» також розуміє, що в умовах 
кризи крафтове пивоваріння – успішний про-
ект, тому з 2014 р. випускає серію “Robert 
Doms”.

18 - 29 років; 
71% 

30 - 39 років; 
15,8% 

40 - 49 років; 
9,7% 

більше 50 
років; 3,5% 

Рис. 2. вікова структура споживання пива  
в україні за 2015 р.

таким чином, у кризових умовах крафтове 
пивоваріння є ефективним способом утрима-
тися на ринку, оскільки споживач стає більш 
заощадливим, однак і більш вимогливим до 
якості. розширення асортименту та постійні 
експерименти обумовлені ще й тим, що 71% 
споживання пива припадає на вікову катего-
рію від 18 до 29 років (рис. 2) [7].

отже, й іншим суб’єктам пивоварної про-
мисловості потрібно збільшувати глибину 
асортименту пива за рахунок унікальних сор-
тів, що притаманні лише конкретним підпри-
ємствам. Це допоможе споживачам ідентифі-
кувати їх серед пропозицій конкурентів.

Збільшуючи глибину асортименту, необ-
хідно позиціонувати продукцію таким чином, 
щоб надати їй цінності та акцентувати увагу 
на культурі споживання, що полягає у постій-

ному порівняння сортів, формуючи при цьому 
нові серії продукції.

отже, можна запропонувати такі заходи 
антикризового управління фінансовим станом 
на підприємствах пивоварної промисловості:

1) оптимізація витрат за рахунок змен-
шення вартості сировини та скорочення енер-
говитрат;

2) збалансування зростання доходів та 
витрат;

3) оновлення виробничої інфраструктури 
та розширення «вузьких місць»;

4) спонсорство, організація медіа-проектів 
та участь в них;

5) збільшення глибини асортименту пива 
за рахунок унікальних сортів (використання 
філософії крафтового пивоваріння).

Загальна схема мінімізації негативного 
впливу факторів зовнішнього середовища під-
приємств пивоварної промисловості подана 
на рис. 3.

також необхідними заходами протидії кризо-
вим явищам, що відносяться до категорії вну-
трішніх факторів покращення фінансового стану 
підприємств пивоварної промисловості, є:

1) реструктуризація необоротних активів, 
тобто продаж тих активів, що не використо-
вуються, або підвищення ефективності вико-
ристання наявних необоротних активів;

2) забезпечення більш ефективного вико-
ристання залучених довгострокових джерел 
фінансування;

3) активна реалізація політики, що спря-
мована на збільшення власного капіталу, 
зокрема за рахунок напряму підвищення 
обсягу капіталізованого прибутку за рахунок 
підвищення доходів та реалізації резервів 
оптимізації витрат;

4) перманентний контроль дебіторської 
заборгованості кожного контрагента, тому що 
кредитування дебіторів призводить до того, 
що підприємствам доводиться збільшувати 
власну кредиторську заборгованість;

5) реструктуризація позикового капіталу, 
скорочення частки короткострокових пози-
кових джерел фінансування та, відповідно, 
збільшення довгострокових;

6) недопущення прострочень кредитор-
ської заборгованості.

висновки з цього дослідження. Підво-
дячи підсумки, можна ствердити, що впро-
вадження антикризового управління є вкрай 
важливим сьогодні. в основі формування 
системи антикризового управління підприєм-
ством повинні лежати не лише заходи щодо 
подолання та виходу з кризи, але й заходи, 
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метою яких є попередження виникнення кри-
зових ситуацій на підприємстві. у зв’язку зі 
складною економічною та політичною ситу-
ацією, падінням платоспроможності, постій-
ним збільшенням податкового навантаження, 
негативними явищами на ринку сировини 

вітчизняним підприємствам пивоварної про-
мисловості необхідно удосконалювати якість 
управлінських рішень щодо позиціонування 
пива як продукту, що має свою цінність, 
пошуку резервів оптимізації витрат та всіх біз-
нес-процесів.

Рис. 3. мінімізація негативного впливу факторів зовнішнього середовища  
на фінансовий стан підприємств пивоварної промисловості україни

7)
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Роль гудвілу в управлінні вартістю  
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у статті обґрунтовано доцільність уточнення та чіткого структурування нематеріальних активів у фінансо-
вій звітності підприємства на ідентифіковані та неідентифіковані – гудвіл. визначено необхідність визнання та 
оцінки внутрішнього гудвілу в практиці управління промисловим підприємством, що орієнтоване на зростання 
ринкової вартості.

ключові слова: стратегічне управління, нематеріальні активи, неідентифіковані нематеріальні активи, 
гудвіл, капіталізація.

Фаизова о.Л. роЛь ГудвиЛЛа в уПравЛении стоиМостьЮ отечественноГо ПроМЫШЛенно-
Го ПредПриЯтиЯ

в статье обоснована целесообразность уточнения и четкой структуризации нематериальных активов в 
финансовой отчетности предприятия на идентифицированные и неидентифицированные – гудвилл. рас-
смотрена необходимость признания и оценки внутреннего гудвилла в практике управления промышленным 
предприятием, ориентированным на увеличение рыночной стоимости.

ключевые слова: стратегическое управление, нематериальные активы, неидентифицированные нема-
териальные активы, гудвилл, капитализация.

Faizova O.L. ROLE OF GOODWILL IN COST MANAGEMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISE
In the article the expediency of clarification and clear structuring of intangible assets in the financial statements of 

the enterprise to identified and unidentified – goodwill.The necessity of confession and estimation of internal goodwill 
is considered for management practice at industrial enterprise that is oriented to the increase of market value.

Keywords: strategic management, non-material assets, unidentified non-material assets, goodwill, capitalization.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. ознакою сучасної економіки стає 
зсув центру ваги у структурі активів підпри-
ємства на неідентифіковані нематеріальні 
активи. спостерігається тенденція зростання 
розриву між ринковою і балансовою вартістю 
капіталу підприємств, що приводить до необ-
хідності оцінки вартості гудвілу.

в економічній літературі гудвіл розгля-
дається як вартісний вимірник інтелекту-
ального капіталу підприємства, який визна-
чається виключно в момент його продажу. 
відповідно до МсФЗ гудвіл є активом, який 
відображає майбутні економічні вигоди, що 
виникають від інших активів, придбаних 
під час об’єднання бізнесу, які не можна 
ідентифікувати індивідуально або визнати 
окремо [1]. тобто оцінка та визнання гуд-
вілу пов’язується з об’єднанням чи погли-
нанням підприємства, що знайшло відобра-
ження у вилученні статті гудвілу з переліку 
обов’язкових статей балансу підприємства 
за нПсБо 1. Це свідчить про складність та 
суперечливість категорії гудвілу, про недо-
оцінку ролі гудвілу як інструмента оцінки 

ефективності використання інтелектуаль-
ного капіталу підприємства.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. на еволюцію категорії гудвілу, проблеми 
його оцінки звертають увагу такі автори, як, 
зокрема, М. Бондар, в. кулик, о. ридзевська, 
Г. уманців. Посилення ролі нематеріальних 
активів у стратегічному управлінні підприєм-
ством знайшло відображення у досліджен-
нях М. кизима, о. кузьміна, Л. Малярця, 
т. Момота та інших науковців.

виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. втім, необхід-
ність подальших досліджень цієї проблеми 
пов’язана з тим, що у висококонцентрованих 
базових галузях економіки україни більшість 
підприємств є вартісноорієнтованою. від-
повідно, постає питання щодо аналізу ролі 
гудвілу у створенні вартості підприємства як 
інструмента оцінки бізнесу та управління вар-
тістю компанії.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета роботи полягає у дослідженні 
ролі гудвілу в стратегічному управлінні вітчиз-
няним вартісноорієнтованим підприємством.Ек
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виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно з П(с)Бо № 8 «нематеріальні 
активи», затвердженим наказом Міністерства 
фінансів україни від 18 жовтня 1999 р. № 242, 
гудвіл – це складова нематеріальних акти-
вів підприємства, тобто він виступає в ролі 
об’єкта довгострокового використання, що не 
мають матеріальної форми, але мають вар-
тісну оцінку, приносять дохід та можуть бути 
ідентифікованими. тобто наявне формулю-
вання нематеріальних активів не є доскона-
лим, бо фактично до їх складу через гудвіл 
включені й неідентифіковані нематеріальні 
активи, які практично не можуть бути оцінені 
та відображені у бухгалтерському обліку.

Глобалізація ринків капіталу, загострення 
конкуренції за інвестиційний капітал, зрос-
тання вартості підприємства, його цінності як 
основного критерію вибору інвесторів вису-
вають нові вимоги до системи управління 
промисловим підприємством. відбуваються 
й кардинальна переоцінка ролі активів під-
приємства, постійне зростання значущості 
нематеріальних активів, їх перетворення на 
самостійний інтегруючий компонент по відно-
шенню до системи бізнес-стратегій підприєм-
ства. світові тенденції у сфері купівлі-продажу 
бізнесу свідчать про те, що вартість нематері-
альних активів у загальній вартості компанії 
складає від 40% до 90%. сучасні українські 
підприємства мають досить низький відсоток 
нематеріальних активів у загальній вартості 
бізнесу (біля 2–5%), водночас ринкова вар-
тість додатково врахованих нематеріальних 
активів може складати 15–20% та більше, що 
суттєво збільшує вартість компанії [2].

результатом усвідомлення ролі неіден-
тифікованих нематеріальних активів стало 
введення гудвілу у практику управління ком-
панією. відповідно до загальноприйнятної у 
світовій практиці термінології гудвіл, «добра 
репутація» фірми, – це нематеріальні активи, 
що складаються з престижу підприємства, 
його ділової репутації, взаємин з клієнтурою, 
номенклатури продукції, місцезнаходження, 
бренду, комунікативних цінностей та інших 
факторів реального збільшення прибутку та 
підвищення ринкової вартості [3]. Фактично 
гудвіл можна розглядати як невідчутні додат-
кові вигоди, зумовлені якістю ведення бізнесу 
та ефективністю управління, які надають під-
приємству конкурентні переваги у галузі та 
можливість отримувати додаткові доходи.

у національному законодавстві україни 
нематеріальні активи ідентифікуються та оці-
нюються окремо від гудвілу компанії, а сам 

гудвіл переважно складається із неідентифі-
кованих нематеріальних активів. наявність у 
підприємства нематеріальних активів ще не є 
свідченням наявності гудвілу.

складність гудвілу як категорії управління 
випливає з його двоїстої, трансформаційної 
природи: в разі зміни власника, реструкту-
ризації підприємства тощо гудвіл являє риси 
ідентифікованого нематеріального активу 
(відображення у бухгалтерській звітності), 
втім, без матеріального визначення його 
складових. водночас практика свідчить про 
те, що кожному підприємству слід прогнозу-
вати власні майбутні кроки в умовах ринкової 
невизначеності для потенційного зростання 
та економічної безпеки з метою запобігання 
спаду виробництва, реалізації ефективної 
маркетингової та збутової політики, а також 
утримання певного сегменту ринка. Це потре-
бує здійснення оцінки гудвілу не тільки перед 
продажем підприємства, але й упродовж його 
поточної діяльності [4]. останнє стає вкрай 
важливим в інноваційно-інформаційну епоху, 
основою якої є нематеріальні, інтелектуальні 
активи [5], в структурі яких значне місце посі-
дає управлінський капітал.

Ми виокремлюємо управлінський капітал 
як самостійний компонент нематеріальних 
активів, виходячи із зростаючої ролі фактору 
управління у підвищенні конкурентоспромож-
ності підприємства та зростанні його вартості 
в умовах трансформації до нової економіки. 
структура управлінського капіталу пред-
ставлена формами реалізації управлінської 
активності (моделі, стилі та методи управ-
ління, алгоритм прийняття рішень, способи 
делегування повноважень); організаційною 
структурою управління; формами організації 
та стимулювання праці; рівнем творчої актив-
ності управлінського персоналу; сукупністю 
теоретичних знань, практичного досвіду та 
індивідуальних особливостей управлінського 
персоналу; здатністю системи управління 
щодо прийняття рішень, які відповідають 
зовнішнім умовам, визначеним цілям та стра-
тегії підприємства.

в постіндустріальному суспільстві управ-
лінський капітал набуває нового статусу інте-
груючого елементу інтелектуального капіталу. 
ефективність нематеріальних активів як інте-
лектуального капіталу підприємства залежить 
від збалансованості усіх елементів системи, які 
активізуються завдяки прийняттю ефективних 
управлінських рішень для досягнення цілей 
підприємства в умовах ризику, невизначеності 
та гнучкого інституційного середовища.
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таким чином, нематеріальні активи зами-
кають на собі такі ключові фактори конкурен-
тоспроможності підприємства, як, зокрема, 
ефективні моделі управління, нові ідеї та тех-
нології, організаційна досконалість, людські 
ресурси, успішний бренд, розгалужена клієнт-
ська база. тобто йдеться про синергетичний 
ефект управлінського капіталу – він збільшує 
потенціал зростання вартості підприємства. 
Це уможливлює тлумачення нами гудвілу як 
категорії, що інтегрує всі компоненти неіденти-
фікованих нематеріальних активів. Ми вважа-
ємо недостатнім тлумачення гудвілу лише як 
ділової репутації підприємства. Ще у 1891 р. 
англійський бухгалтер Ф. Мор вперше запро-
понував оцінювати гудвіл, виходячи з погляду 
на додаткові доходи, що він генерує. основа 
гудвілу – це неідентифіковані нематеріальні 
активи, саме управлінський, людський капі-
тал тощо. для потенційного інвестора оцінка 
гудвілу виступає потужним інструментом, що 
дає уявлення про те, яка частина ринкової 
вартості підприємства виражена її реальними 
активами, а яка – гудвілом, що сприяє більш 
точному уявленню ступеня ризику інвесту-
вання компаній.

Гудвіл фактично виступає споживчою 
вартістю підприємства як товару на фондо-
вому ринку, тобто ринковою перспективністю 
зростання капіталізації. витрати, що мають 
результатом створення гудвілу, практично 
неможливо ідентифікувати, бо вони напра-
цьовуються та накопичуються упродовж три-
валого часу, зокрема на своїй власній основі 
за принципом складних процентів. Як еконо-
мічна категорія гудвіл – це неідентифіковані 
нематеріальні активи підприємства, які дають 
змогу мати специфічні конкурентні переваги 
та генерувати прибутки, що перевищують 
середньогалузеві, формувати вартість біз-
несу, що є вищою за вартість чистих активів 
підприємства.

внутрішньо генерований гудвіл, що вимі-
рює вартість неідентифікованих нематеріаль-
них активів, активом не визнається і в обліку не 
відображається. втім, позитивний внутрішній 
гудвіл опосередковано впливає на показники 
фінансового стану, а відповідно, й на інвести-
ційну привабливість підприємства. негатив-
ний гудвіл як перевищення вартості частки 
покупця у справедливій вартості придбаних 
ідентифікованих активів та зобов’язань над 
вартістю придбання на дату придбання визна-
чають для фінансової оцінки підприємства. 
За цих умов набуває актуальності проблема 
вимірювання ефективності використання 

неідентифікованих нематеріальних активів 
підприємства [6], в структурі яких зростають 
роль та значення управлінського капіталу під-
приємства [7].

для оцінки ефективності використання 
неідентифікованих нематеріальних активів 
підприємства пропонуємо поєднання рейтин-
гового та кількісного методів оцінки якісного 
рівня системи управління, фактором підви-
щення якого є управлінська, інтелектуальна 
досконалість. тобто кількісна оцінка якості 
корпоративного управління вимірює віддачу 
від використання управлінського капіталу під-
приємства як найважливішої складової нема-
теріальних активів.

кількісним вимірником якості управління 
підприємством обрана рейтингова оцінка сту-
пеня досягнення ключових показників ефек-
тивності.

економічний ефект від реалізації ефек-
тивних управлінських рішень, удосконалення 
організаційної структури управління, впро-
вадження інноваційних управлінських техно-
логій і практик, креативності управлінського 
персоналу для вартісно-орієнтованого про-
мислового підприємства полягає у збільшенні 
його ринкової вартості. оцінка ефекту базу-
ється на сценарному розрахунку прогнозних 
значень капіталізації відповідно до досягну-
того рівня якості корпоративного управління. 
розрахунок, результати якого представлені у 
табл. 1, використовує прогнозну оцінку вар-
тості гудвілу як невідображеної у балансі 
вартості неідентифікованих нематеріальних 
активів перш за все ефекту численних синер-
гізмів управлінського капіталу.

Прогнозна оцінка гудвілу здійснена за 
наявною методикою надприбутків. Гудвіл 
характеризується як надприбуток підприєм-
ства, виражений сумою синергетичних ефек-
тів відносно середньої норми прибутку, що 
генерується активами.

на основі даних провідних металургійних 
підприємств Придніпровського регіону укра-
їни [8; 9; 10] розроблені три сценарії рефор-
мування системи управління металургій-
ного підприємства на основі впровадження 
управлінських інновацій як одного з факторів 
підвищення ефективності інтелектуального 
капіталу, тобто неідентифікованих немате-
ріальних активів підприємства, а саме стар-
товий, проміжний та оптимістичний. вони 
відповідають ступеню інтеграції управлін-
ських інновацій в систему управління підпри-
ємством та відповідній динаміці її якості від 
задовільного до високого рівнів.
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розрахунок гудвілу здійснюється в такий 
спосіб:

Г=чП – (а х ра)                   (1),
де Г – сума гудвілу на основі оцінки за фак-

тичною сумою прибутку підприємства;
чП – середньорічна сума чистого прибутку 

підприємства;
а – середньорічна вартість активів підпри-

ємства;
ра – базова норма рентабельності активів, 

виражена десятковим дробом.
для нівелювання впливу випадкових дина-

мічних чинників аналізовані абсолютні показ-
ники в процесі оцінки беруться середніми 
за останні три роки. а базова норма рента-
бельності активів відповідає значенню показ-
ника підприємства-аналога на фондовому 
ринку. для розрахунку прогнозованих значень 
чистого прибутку за формулою розрахунку 
норми рентабельності активів використову-
ється можливе сценарне значення вказаного 
показника за рангом його відповідності якості 
системи управління.

Підвищення якості управління на основі 
використання управлінських інновацій супро-

воджується зростанням вартості гудвілу під-
приємства і відповідним зростанням його 
капіталізації, яка розраховується як сума 
балансової вартості активів і зобов’язань та 
вартості гудвілу:

EV = а + Г                          (2).
тоді отриманий економічний ефект розра-

ховується за такою формулою:
е = EV сценарн. – EV факт.                        (3).

внаслідок наявності численних факторів 
кон’юнктурного впливу на ринкову вартість 
існують об’єктивні розбіжності вартості капі-
талізації підприємства за різними методами 
оцінки. водночас за результатами сценар-
ного аналізу створення системи реалізації 
стратегії на основі управлінських інновацій 
та результуюче підвищення рівня якості сис-
теми управління підприємством від задовіль-
ного до середнього дадуть змогу отримати 
економічний ефект вже на старті проекту 
удосконалення системи корпоративного 
управління у вигляді приросту капіталізації у 
розмірі 0,999 млн. грн.

висновки з цього дослідження. З ураху-
ванням зростаючої ролі неідентифікованих 

таблиця 1
сценарний розрахунок економічного ефекту розробки і впровадження управлінських 
інновацій в практику управління металургійним підприємством (складено за [8; 9; 10])

показник tn–1 tn tn+1
середнє 
значення прогноз Е

активи, тис. грн. 767 209,5 808 896,5 816 756 797 621
чистий прибуток, 
(чП) тис. грн. -28 062 -9 664 -5 935 - 14 554

EV, млн. грн 842,881
стартовий сценарій – Задовільний рівень управління підприємством
рентабельність акти-
вів (ра) – рівень 2014 р. 
(оцінка), %

-0,36

чП, тис. грн. -13 555
Гудвіл (Г) тис. грн. 27 123,67
EV, млн. грн. 842,881 843,880 0,999
Проміжний сценарій – добрий рівень управління підприємством
ра – середній рівень конку-
рентів-аналогів, % -0,05

чП, тис. грн. -12 715
Г., тис. грн. 27 967,21
EV, млн. грн. 842,881 844,723 1,843
оптимістичний сценарій – високий рівень управління підприємством
ра – найкращий рівень про-
тягом 2007–2013 рр., % 0,39

чП, тис. грн. -11 514
Г., тис. грн. 29 165,12
EV, млн. грн. 842,881 845,921 3,041
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нематеріальних активів вважаємо недоціль-
ним їх вилучення зі складу активів підпри-
ємства за нП(с)Бо 1. навпаки, актуальними 
стають уточнення та чітке структурування 
нематеріальних активів у Звіті про фінансо-
вий стан підприємства на ідентифіковані та 
неідентифіковані – гудвіл – від англійської 
“goodwill”, «добра воля», тобто здатність 
покупця сплатити більше, ніж сукупна вар-
тість активів.

облік внутрішньо генерованого гудвілу 
на практиці не відображається ні в обліку, 
ні в звітності підприємства. Проаналізовані 
методи оцінки гудвілу дадуть можливість оці-
нити ефективність використання неідентифі-
кованих нематеріальних активів та нададуть 
керівникам підприємств, менеджерам вищих 
ланок управління інформацію для прийняття 
управлінських рішень з метою покращення 
діяльності підприємства.
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стаття присвячена питанням необхідності автоматизації бізнес-процесів та впровадження CRM-систем 
для малого бізнесу. дано визначення поняття CRM-системи, доведено необхідність та актуальність впро-
вадження такої системи для малого бізнесу. описано основні способи впровадження CRM-систем, а саме 
графічний спосіб та спосіб програмування. визначено основні переваги та недоліки кожного з методів.

ключові слова: малий бізнес, автоматизація, CRM-системи, взаємодія з клієнтами, бізнес-процеси.

чазов е.в. CRM-систеМЫ дЛЯ МаЛоГо БиЗнеса: неоБХодиМость и сПосоБЫ внедрениЯ
статья посвящена вопросам необходимости автоматизации бизнес процессов и внедрения CRM-систем 

для малого бизнеса. дано определение понятия CRM-системы, доказаны необходимость и актуальность 
внедрения такой системы для малого бизнеса. описаны основные способы внедрения CRM-систем, а имен-
но графический способ и способ программирования. определены основные преимущества и недостатки 
каждого из методов.

ключевые слова: малый бизнес, автоматизация, CRM-системы, взаимодействие с клиентами, бизнес-
процессы.

Chazov Y.V. CRM-SYSTEMS FOR SMALL BUSINESS: NECESSITY AND WAYS OF IMPLEMENTATION
The article is devoted to necessity for automation of business processes and implementation of CRM-systems 

for small businesses. Author defined main featured of the CRM-system concept, proved the necessity and relevance 
of the implementation of such a system for small businesses. In the article are described the basic methods of im-
plementation of CRM-systems, such namely a graphical method and programming. The author defined the main 
advantages and disadvantages of each method.

Keywords: small business, automation, CRM-system, interaction with customers, business processes.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. у сучасному бізнесі необхідність 
автоматизації різних процесів стала звич-
ним явищем. стає все складніше проводити 
складський або бухгалтерський облік без 
застосування спеціалізованого програмного 
забезпечення. торгові представники вико-
ристовують спеціальні програми для оформ-
лення та відправки замовлення в офіс через 
планшет або мобільний телефон, досить 
велика частина замовлень приходить з сайту 
вже у вигляді готових до обробки документів. 
але при цьому взаємовідносини з клієнтами, 
особливо в середньому і малому бізнесі, 
часто ведуться без впровадження автомати-
зації і достатньої уваги до обліку. При цьому 
кожен менеджер з продажу працює так, як 
йому зручніше, веде фіксацію дзвінків, інших 
видів взаємодії з клієнтами на власний розсуд 
(на папері, в Excel-таблицях) або ж зовсім від-
мовляється від фіксації. вихід з цієї ситуації – 
автоматизація та стандартизація управління 
відносин з клієнтами, тобто впровадження 
CRM-системи.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вагомий вклад у дослідження сфери взаємодії 
організації з клієнтом, побудови системи таких 
взаємовідносин, автоматизації процесу взаємо-
дії та обліку, фіксації даних, внесли такі вчені, 
як, зокрема, д. Пепперс та М. роджерс [8], 
в. кумарта а. Петерсен [9], М. соломон [10].

виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Питання автома-
тизації бізнес-процесів є дуже актуальним 
та користується попитом на ринку інформа-
ційних послуг. Проте, як правило, суб’єкти 
малого підприємництва не звертають увагу 
та впровадження програмного забезпечення, 
оскільки недостатньо проінформовані про 
переваги від запровадження CRM-систем у 
свою діяльність. Як правило, впровадження 
CRM-систем відбувається індивідуально та з 
урахуванням специфіки організації, її потреб, 
структури, розміру тощо. тому єдиного під-
ходу до впровадження таких систем не існує. 
компанії-постачальники спираються на влас-
ний досвід та кваліфікацію співробітників. 
тому проблема підходу, вибору та процесу Ек
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впровадження CRM-систем для малого біз-
несу є досить важливою.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у висвітленні 
поняття та необхідності впровадження CRM-
систем для суб’єктів малого підприємництва; 
описі особливостей впровадження CRM-
систем; наведенні найактуальніших підходів 
до автоматизації бізнес-процесів в CRM.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. Загалом процес вибору і впрова-
дження CRM-системи нічим не відрізняється 
від аналогічної роботи щодо вибору будь-
якого іншого програмного забезпечення. 
Проте все ж таки є особливості, на які необ-
хідно звертати увагу, впроваджуючи CRM-
системи. для початку дамо визначення CRM-
систем, а також опис того, з якою метою і де 
вони застосовуються.

CRM-система (Customer Relationship 
Management, або управління відносинами з 
клієнтами) – це прикладне програмне забез-
печення для організацій, призначене для 
автоматизації стратегій взаємодії з замов-
никами (клієнтами), наприклад, для підви-
щення рівня продажів, оптимізації маркетингу 
і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом 
збереження інформації про клієнтів та історії 
взаємовідносин з ними, встановлення і поліп-
шення бізнес-процесів і подальшого аналізу 
результатів [9].

CRM-системою можна вважати будь-який 
варіант контролю та обліку, який допоможе 
поліпшити взаємодію з клієнтами. навіть 
якщо вести історію дзвінків і контактів на 
папері або в Excel-таблиці, це можна вважати 
CRM-системою в тому випадку, якщо розро-
блена схема обліку і контролю працює і дає 
змогу контролювати всі варіанти взаємодії 
з клієнтами. Звичайно, такі методи ведення 
обліку є застарілими, адже в сучасному світі 
без ефективної автоматизації складно уявити 
собі роботу будь-якого бізнесу. а тому, згаду-
ючи CRM-системи, зазвичай мають на увазі 
спеціальне програмне забезпечення.

наприклад, для однієї компанії це – перш 
за все облік контактів і взаємодії з ними, 
інші можливості є необов’язковими, оскільки 
майже не використовуються. Проте розроб-
ники потужних CRM-платформ будуть вва-
жати, що поняття “CRM” набагато ширше, і, 
на їхню думку, CRM-системи багатьох банків 
виявляться недостатньо функціональними, 
щоб називатися “CRM”. тут все залежить від 
цілей і масштабів. для невеликої торговель-
ної компанії CRM-система може включати 

телефони, e-mail і адреси клієнтів. а для 
салону краси, наприклад, до цього переліку 
буде потрібно також додати частоту відвід-
увань кожного з клієнтів і середній чек. Ці 
відомості важливі для успішної взаємодії. 
тому, якщо спростити визначення, то можна 
сказати, що CRM-система – це будь-яке про-
грамне забезпечення, яке допомагає успішно 
контролювати роботу з клієнтами, упорядку-
вати і планувати її.

у середньому і малому бізнесі найго-
ловніша вимога – не втратити клієнта. не 
настільки важливо, чи будуть відправлятися 
із заповненням контактної форми привітання 
з днем народження або з новим роком, або 
яким чином буде відбуватися взаємодія. Голо-
вне – не втратити клієнта, не втратити взаємо-
дії, щоб усі зусилля, які були витрачені на його 
залучення, були виправданими. а тому дуже 
важливо контролювати потік вхідних дзвінків і 
надходження запитів із сайту, по e-mail тощо.

Перш ніж обирати CRM-систему, потрібно 
визначити її необхідність у кожному окремому 
випадку.

CRM-системи необхідні будь-якому біз-
несу, який працює безпосередньо з клієнтами 
і прагне розширювати число покупців. Якщо 
в роботі бізнесу важливі вхідні дзвінки або 
запити від нових клієнтів, якщо утримання 
нових клієнтів є дуже важливим (у випадку 
середнього і малого бізнесу так найчастіше і 
відбувається), то CRM-система необхідна.

інтернет-магазин, оптова компанія або 
салон краси не зможуть ефективно працю-
вати без належного ставлення до вхідних 
запитів і дзвінків. адже в кожному з цих видів 
бізнесу дуже важливо, щоб всі замовлення 
були виконані, покупці товарів і послуг зали-
шилися задоволені, а лояльність клієнтів під-
вищувалася.

З іншого боку, якщо бізнес не зацікавлений 
у збільшенні числа клієнтів на даному етапі 
розвитку, якщо лояльність постійних покупців 
заснована на довгострокових договорах, а всі 
контракти з новими покупцями засновані на 
особистих зустрічах, навіть найкраща CRM-
система не дасть нічого.

наприклад, роздрібний магазин не буде 
використовувати CRM-систему в своїй роботі, 
оскільки контакти покупців неможливо зафік-
сувати. тут лояльність клієнта заснована на 
якості продукції і якості обслуговування, тобто 
на особистому контакті з продавцем. також 
CRM-система нічим не допоможе у випадку, 
якщо компанія уклала тривалі контракти на 
поставку товару в мережу магазинів, потужнос-
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тей постачальника ледь вистачає на те, щоб 
виконувати замовлення цієї торгової мережі, 
а всіх цей стан речей влаштовує. але якщо 
бізнес розвивається, якщо вкладаються гроші 
в рекламу, вживається ряд заходів для залу-
чення й утримання покупців, то CRM-система 
підвищить ефективність такої діяльності.

Після того як ми визначили, що таке CRM-
система, а також те, що вона є необхідною 
для бізнесу, що розвивається, необхідно 
визначити більш детально, для чого саме 
вона необхідна.

CRM потрібна для того, щоб [2]:
– фіксувати кожен вхідний дзвінок, кожний 

запит; на ринку дуже висока конкуренція, як 
у малому, так і в середньому бізнесі; авто-
матизовані системи дають змогу найбільш 
ефективним чином опрацьовувати всі вхідні 
запити, а отже, ефект від зусиль, що витрача-
ються на залучення нових клієнтів, буде най-
більшим;

– автоматизувати надходження, накопи-
чення інформації про запити, продажі та клі-
єнтів; якщо менеджери працюватимуть у звич-
ному режимі, то така важлива для розвитку 
компанії інформація буде збиратись досить 
хаотично і в довільній формі, як звикли мене-
джери: в електронних таблицях, в записнику 
або щоденнику, хтось не веде облік взагалі, 
орієнтується виключно на звіти з 1с або на 
власну пам’ять; тому для вирішення питання 
контролю та стандартизації єдиного підходу 
до роботи з клієнтами ефективним може бути 
встановлення CRM-системи;

– накопичувати й аналізувати статистику 
роботи; завдяки використанню CRM-системи 
вся інформація, що надходить на підприєм-
ство з різних джерел, збирається в одному 
місці та формує статистичну базу; в резуль-
таті керівник може більш усвідомлено та з 
використанням певного обсягу інформації 
приймати рішення та планувати подальшу 
роботу підприємства;

– покращити та оптимізувати роботу від-
ділу продажів; у малому та середньому біз-
несі зазвичай побудова роботи відділу про-
дажу (та інших відділів) формується з його 
власного розуміння та бачення; проте, вста-
новлюючи CRM-систему, власник отримує 
не лише продукт та інструменти роботи, але 
й бачення постачальників програмного про-
дукту на те, як повинен працювати відділ 
продажів; у самій системі вже встановлено ті 
інструменти, які наштовхують на те, які кроки 
необхідно зробити, щоб покращити роботу з 
клієнтами.

крім того, користувач CRM-системи отри-
має безліч інших корисних речей, більшість 
з яких залежить від обраної системи. але ці 
чотири пункти є базовими тому, що вони дуже 
важливі для малого і середнього бізнесу, а 
також тому, що їх надає будь-яка з наявних 
CRM-систем.

Під час вибору CRM-системи найголо-
вніше – переконатися в наявності всіх функ-
цій, які необхідні в процесі роботи. Якщо дуже 
важливими є вхідні дзвінки, потрібно переко-
натися, що обрана CRM-система підтримує 
інтеграцію з телефонією. а якщо компанія 
отримує більшу частину запитів через сайт, то 
одним з основних критеріїв буде можливість 
інтеграції CRM-системи з CMS.

вивчити CRM-систему на основі роликів і 
тестового доступу досить складно, в будь-якій 
системі є безліч нюансів, про які можна дізна-
ватися в процесі роботи з нею. але є деякі 
принципові моменти, які допоможуть вам зро-
бити правильний вибір. Головне – це безпо-
середньо рішення впровадити CRM-систему. 
далі, якщо від початку роботи вона є зручною 
і відповідає вимогам, її необхідно впроваджу-
вати. у всіх інших випадках краще спиратися 
на думку фахівця.

Під час безпосереднього впровадження 
CRM-системи один з перших етапів роботи – 
опис бізнес-процесів. важливо вивчити осо-
бливості роботи компанії, врахувати всі чин-
ники, які впливають на той чи інший процес, 
виявити ключові аспекти роботи і «тонкі 
місця». в результаті ми отримуємо грамотний 
і докладний опис бізнес-процесів, які підляга-
ють автоматизації.

крім того, дуже важливо задати серед-
овище для виконання цих процесів співробіт-
никами конкретної компанії, тобто регламен-
тувати бізнес-процес. 

таким чином, під час роботи з впрова-
дження CRM можливо дотримуватися певної 
послідовності дій [3].

1) опис бізнес-процесів. на цьому етапі 
робота проводиться на папері або в будь-
якому зручному середовищі. найголовніше – 
отримати якусь схему або якийсь алгоритм, 
що зрозуміють і розробник, і замовник.

2) узгодження. отриманий опис бізнес-
процесів узгоджується з керівництвом ком-
панії. на цьому етапі досвідчений бізнес-кон-
сультант або розробник може запропонувати 
також оптимізацію певних процесів і уточнити 
всі спірні питання.

3) вибір середовища для впровадження. 
детальний опис бізнес-процесів можна вва-
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жати чіткою постановкою завдання. і тепер, 
коли алгоритм майбутньої роботи зрозумі-
лий, розробник може самостійно або спільно 
з замовником вибрати середовище, в якому 
буде проводитися подальша робота, тобто 
безпосередньо CRM-систему.

у багатьох випадках вибір CRM-системи 
проводиться заздалегідь з урахуванням вар-
тості програмного продукту і навичок співро-
бітників тієї чи іншої компанії. у цьому випадку 
опис бізнес-процесів можна проводити від-
разу з урахуванням особливостей обраної 
CRM-системи.

розглянемо два підходи до вирішення 
цього питання, які тією чи іншою мірою реалі-
зовані у всіх популярних CRM:

1) програмування бізнес-процесів;
2) «малювання» бізнес-процесів.
різниця між цими підходами зрозуміла з їх 

назви. у першому випадку розробники вико-
ристовують алгоритмізацію і послідовність 

команд, які в подальшому реалізують в серед-
овищі CRM у вигляді набору команд. у дру-
гому випадку бізнес-процеси представляють 
у вигляді графічної блок-схеми, команди, в 
якій представляються у вигляді об’єктів і стрі-
лок. розглянемо детальніше кожен з цих варі-
антів автоматизації.

Програмування бізнес-процесів. Цей 
метод застосовується в таких популярних сис-
темах, як “ZOHO CRM” [4], “Saleforce CRM” [5], 
і полягає в реалізації бізнес-процесу за техно-
логією “Step by Step”, тобто «крок за кроком».

При цьому проектувати бізнес-процеси 
можна в будь-якій зручній формі, як і під 
час створення алгоритму перед написанням 
програми. але реалізуються всі процеси у 
вигляді покрокової послідовності дій і умов 
(кожне розгалуження майже завжди є новим 
процесом).

опис процесів в цьому випадку прово-
диться в текстовому вигляді за допомогою 

Рис. 1. приклад “Workflow” [4]
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команд, прийнятих в середовищі тієї чи іншої 
“CRM”. а тому такий підхід можна назвати 
програмуванням.

наведемо приклад з “ZOHO CRM”. тут є 
два основні види об’єктів:

1) “Workflow”, який дає змогу задати ту чи 
іншу дію залежно від різних полів;

2) “Approval process”, який задає ті чи 
інші процеси узгодження. Ми можемо додати 
кілька таких процесів, і вони будуть працю-

Рис. 2. приклад “Approval process” [4]

Рис. 3. приклад бізнес-процесу в «Бітрікс CRM» [6]
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вати таким чином: для кожного процесу ми 
можемо вказати, коли він працює, хто його 
схвалює. і, відповідно, система контролюва-
тиме роботу процесів.

таким чином, бізнес-процеси задаються за 
допомогою визначення послідовності дій, які 
необхідно провести з тим чи іншим об’єктом, 
а також умов, залежно від яких будуть викону-
ватися ті чи інші дії. За такого підходу немає 
графічної нотації, тільки покроковий перехід 
від однієї дії до іншої. і якщо буде потрібно 

щось змінити в бізнес-процесі, знадобиться 
внести певний перелік значень і команд, а не 
графічних блоків і стрілок.

Про цей підхід можна сказати, що опис 
алгоритму реалізується текстовим способом. 
наприклад, якщо ми візьмемо в “ZOHO CRM” 
певний “Provel process”, то для нього потрібно 
буде вказати:

– критерій, коли він працює;
– хто повинен його схвалити;
– яку дію потрібно виконати після схва-

лення, наприклад, створити завдання 
або відправити сповіщення всере-
дині системи, відправити SMS;

– що повинно відбуватися, якщо 
процес не був схвалений, напри-
клад, нічого не робити, повернути 
завдання виконавцю на доопрацю-
вання з коментарями.

у деяких системах таке програму-
вання жорстко прив’язане до певних 
об’єктів, найчастіше до угоди. тільки 
через угоду можна вказати, що від-
бувається в тому чи іншому випадку, 
і всі дії користувачів і учасників біз-
нес-процесу обов’язково зав’язані на 
певну угоду. в інших системах, напри-
клад, в “ZOHO CRM”, прив’язати дії 
можливо як до операції, так і до будь-
якого іншого модуля в системі.

«Малювання» бізнес-процесів 
(графічний метод). такий підхід 
реалізований, наприклад, в “Bitrix24 
CRM” [6] і в “1с CRM” [7]. тут всі біз-
нес-процеси потрібно малювати в 
певному внутрішньому форматі цих 
систем. в “Bitrix24” є власне поняття 
«бізнес-процеси», а всередині цього 
розділу є нотація, в якій потрібно 
малювати бізнес-процеси.

Ця нотація була створена про-
грамістами “Bitrix24”, і для реалізації 
бізнес-процесів в цій системі знадо-
биться намалювати їх в цій нотації. 
При цьому важливо розуміти, що в 
“Bitrix24” через нотацію можна опи-
сувати як послідовність дій під час 
роботи із системою загалом, так і 
окремо дії під час роботи з угодою, 
оскільки “CRM” – це тільки один з 
модулів системи “Bitrix24”.

аналогічним чином в “1с CRM” 
реалізована власна нотація, що від-
різняється від тієї, яку створили про-
грамісти “Bitrix24”. також в інших 
системах, які дотримуються графіч-Рис. 4. приклад бізнес-процесу в “1C CRM” [7]
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ного підходу, використовуються або повністю 
власні розробки, або адаптовані під потреби 
системи графічні нотації від сторонніх розроб-
ників. і кожен раз для коректної роботи в сис-
темі нотацію потрібно заздалегідь вивчити.

незважаючи на велику кількість стандартних 
елементів, вивчення графічної нотації займає 
більше часу, ніж знайомство з правилами опису 
бізнес-процесів в текстовому вигляді (перший 
підхід). тим більше, що для створення тієї чи 
іншої послідовності дій в CRM-системах, що 
використовують текстові алгоритми, найчас-
тіше є зручний конструктор і безліч підказок, 
завдяки яким розробники можуть програмувати 
потрібні процеси практично без попереднього 
вивчення середовища.

основна перевага першого підходу – це 
швидкість роботи з ним, тобто не потрібно 
графічно зображувати всі бізнес-процеси, а 
необхідно прописувати алгоритм, послідов-
ність дій. отже, під час опису та узгодження 
всіх бізнес-процесів замовник отримує резуль-
тат швидше.

очевидний мінус цього варіанта – це від-
сутність наочності для користувачів. При 
цьому розробнику потрібно створити гра-
фічну схему бізнес-процесів для замовника 
(блок-схему у вигляді блоків і стрілок). При 
цьому буде витрачено значно більше часу на 
початку для того, щоб описати всі бізнес-про-
цеси, а потім представити це в зрозумілій для 

клієнта формі. в окремих випадках це може 
бути досить неефективно.

у другому випадку використовуються нота-
ції, винайдені творцями “1с CRM” та “Bitrix24 
CRM”. З одного боку, такий підхід дуже зруч-
ний для користувачів, оскільки є наочним і 
зрозумілим. З іншого боку, для його викорис-
тання доведеться витратити додатковий час 
на вивчення нотації від “1с” або “Bitrix24”.

необхідно виставити пріоритети, що буде 
оптимальніше: гнучкість і простота програму-
вання або наочність для користувачів і мож-
ливість внесення змін в бізнес-процеси без 
участі розробників.

висновки з цього дослідження. таким 
чином, під час вибору та впровадження CRM-
систем на підприємстві необхідно визначи-
тись з цілями підприємства на даному етапі 
розвитку, необхідністю та критеріями авто-
матизації бізнес-процесів, функціями, які 
потрібні даному підприємству у цій системі, 
а також методами впровадження. сьогодні 
існують практично необмежені можливості 
для автоматизації бізнес-процесів, проте 
перш ніж приступати до впровадження CRM-
систем, потрібно визначити спосіб, яким це 
буде відбуватись, бюджет, а також бажаний 
результат. існують два основні підходи до 
впровадження, кожен з яких має свої пере-
ваги та недоліки, які є актуальними у кожному 
окремому випадку.
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стаття присвячена розробленню механізмів впровадження системи енергетичного менеджменту на про-
мислових підприємствах (на прикладі Пат «нкМЗ»). обґрунтовано актуальність формування системи енер-
гетичного менеджменту на підприємстві інструментами впровадження стандарту ISO 50001, який створює 
основи для інтеграції питань енергоефективності в загальну концепцію менеджменту підприємства. надано 
ряд практичних рекомендацій щодо впровадження енергетичного менеджменту.
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ЛеннЫХ ПредПриЯтий

статья посвящена разработке механизмов внедрения системы энергетического менеджмента на про-
мышленных предприятиях (на примере Пао «нкМЗ»). обоснована актуальность формирования системы 
энергетического менеджмента на предприятии инструментами внедрения стандарта ISO 50001, который соз-
дает основы для интеграции вопросов энергоэффективности в общую концепцию менеджмента предпри-
ятия. дан ряд рекомендаций по практике внедрения энергоменеджмента.
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The article devoted to the developing the mechanisms of inculcated energy management systems in industrial 
enterprises (on the example of PJSC “NKMZ”). Substantiates an urgency of energy management systems formation 
in enterprise with the tools for implementing the ISO 50001 standard that provides the basis for integrating issues 
about energy efficiency into the overall concept of management in enterprise. The row of recommendations is given 
on practice of introduction of energy management.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. ефективне використання енергії – це 
використання меншої кількості енергії для забез-
печення того ж рівня енергетичного забезпе-
чення технологічних процесів на виробництві. 
Процес енергоспоживання на промислових під-
приємствах можна представити як окремий біз-
нес-процес з ресурсами на вході (компоненти 
енергоскладової) і кінцевим продуктом на виході 
(енергоскладової в собівартості продукції).

українські промислові підприємства, 
як правило, звертають особливу увагу на 
задоволення потреб виробництва в енерге-
тичних носіях і не дають великого значення 
ефективності їх використання. визнання 
того, що енергія є одним з видів ресурсів, 
який потребує такого ж управління, як будь-
який інший ресурс, є основою для поліп-
шення енергоефективності та зниження 
енерговитрат.Ек
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енергетичний менеджмент (енМ) – це 
інструмент для досягнення ефективного вико-
ристання енергоресурсів. Цей термін об’єднує 
комплекс організаційно-технічних, інформа-
ційно-аналітичних та нормативно-правових 
заходів, спрямованих на ефективне вироб-
ництво і раціональне споживання паливно-
енергетичних ресурсів [1, с. 4].

Головне завдання енМ – формування зба-
лансований зв’язок «запит енергії – пропози-
ція енергії» відповідно до потреб економіки на 
макро- та мікрорівнях.

в основі практичної реалізації функцій енМ 
з управління енергетичними потоками лежить 
інформаційний банк даних про динаміку енер-
гетичних потоків на промисловому підпри-
ємстві. аналіз зібраної інформації на основі 
структурних моделей виробництва дає змогу 
зробити обґрунтовані висновки щодо енер-
готехнологічної і економічної ефективності 
роботи промислового підприємства і, якщо це 
необхідно, ухвалити рішення про модерніза-
цію досліджуваного технологічного процесу. 
таким чином, наука управління енергетич-
ними потоками, тобто енМ, набуває першо-
чергового значення.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема розроблення ефективних 
механізмів впровадження системи енергетич-
ного менеджменту на основі стандарту ISO 
50001 на промислових підприємствах укра-
їни та інших держав привертає увагу бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних вчених. серед 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, роботи 
яких присвячені вирішенню зазначеної про-
блеми, доцільно назвати таких, як с.П. дени-
сюк, Є.М. іншеков, М.і. копитко, т.Г. Логутова, 
о.о. осадчієв, в.П. розен, о.М. сінчук.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на досить 
широкий проблемний пласт досліджень в 
цій галузі (особливості розвитку та станов-
лення системи енергетичного менеджменту, 
механізму впровадження), є необхідність 
подальшого змістовного аналізу теоретичних 
і прикладних аспектів управління енергозбе-
реженням в контексті структурного та змістов-
ного аналізу питань забезпечення промисло-
вих підприємств енергетичними ресурсами.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є обґрунтування 
актуальності впровадження системи енерге-
тичного менеджменту (сенМ) на промислових 
підприємствах україни для зниження собівар-
тості продукції за рахунок ефективного вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів (на 

прикладі публічного акціонерного товариства 
«новокраматорський машинобудівний завод» 
(Пат «нкМЗ»)).

виклад основного матеріалу дослі-
дження. енергетичний ресурс – носій енергії, 
яка використовується або може бути вико-
ристана під час здійснення господарської 
та іншої діяльності. в ході такої діяльності 
вартість енергетичного ресурсу стає складо-
вою собівартості продукції. оскільки вартість 
продукції є основою для забезпечення кон-
курентоспроможності продукції, вона буде 
впливати на ефективність діяльності про-
мислового підприємства на ринку, особливо 
в умовах жорсткої конкуренції. таким чином, 
ефективне використання енергії стає одним 
з головних питань, вирішення якого потребує 
особливої уваги з боку керівництва підпри-
ємств, зокрема промислових, технологічні 
процеси яких зазвичай є енергомісткими.

для досягнення бажаних результатів у сфері 
енергозбереження недостатньо лише вживати 
відповідних заходів, потрібно також система-
тично здійснювати управління енергоспоживан-
ням, основна задача якого полягає у зниженні 
витрат на енергоресурси за необхідної їх кіль-
кості та якості. Як відомо із зарубіжної практики, 
з цією метою на будь-якому промисловому 
підприємстві створюється система енергетич-
ного менеджменту, основною метою функціо-
нування якої є систематичне, цілеспрямоване 
підвищення енергетичної ефективності госпо-
дарювання за одночасного раціонального вико-
ристання всіх інших ресурсів [2].

для досягнення ефективного зниження 
витрат паливно-енергетичних ресурсів про-
мислові підприємства повинні приділяти осо-
бливу увагу заходам з підвищення енергетич-
ної ефективності їх використання.

на відміну від енергозбереження, спря-
мованого головним чином на зменшення 
енергоспоживання, енергоефективність – це 
ефективне використання енергії. ефективне 
використання енергії – це використання мен-
шої кількості енергії для забезпечення того ж 
рівня енергетичного забезпечення технологіч-
них процесів на виробництві.

енергетика є системоутворюючою, базо-
вою галуззю, основою національної еконо-
міки, найважливішим чинником її розвитку. 
від сталої роботи та розвитку паливно-енер-
гетичного комплексу сьогодні залежить доля 
реформ і майбутнього розвитку будь-якої кра-
їни, зокрема україни.

енергоємність валового внутрішнього про-
дукту (ввП) це відношення загальної кількості 
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спожитих у країні енергоресурсів до отрима-
ного при цьому ввП (для більш адекватного 
порівняння рівень ввП країни враховується з 
паритетом купівельної спроможності – Пкс), 
він є загальновизнаним показником енергое-
фективності.

енергоємність ввП україни у 2 рази пере-
вищує показник світового ввП та майже у 
3 рази перевищує енергоємність промислово 
розвинених країн. саме тому одним з найваж-
ливіших стратегічних завдань нашої держави 
є зниження до 2035 року енергоємності ввП 
більш ніж у 2 рази [3, с. 9].

основною причиною неефективного вико-
ристання енергії в україні за наявності зна-
чної кількості нових енергоефективних роз-
робок українських вчених і фахівців, а також 
достатньо великого парку енергоефективного 
обладнання є перш за все відсутність ефек-
тивного управління енергетичними потоками, 
недосконалість формування та розподілу 
прибутку, відсутність мотивації в системі опо-
даткування та під час виробничої діяльності 
на промислових підприємствах.

через те, що в україні основними спожи-
вачами енергетичних ресурсів є промислові 

підприємства різних галузей, для реаліза-
ції енергетичної стратегії україни необхідно 
створити досконалу систему управління 
енергоефективністю та енергозбереженням 
на кожному окремому промисловому підпри-
ємстві. вирішення цього завдання можливе 
за рахунок впровадження системи енергетич-
ного менеджменту (ISO 50001).

енергетичний менеджмент – це діяльність, 
що спрямована на забезпечення раціонального 
використання паливно-енергетичних ресур-
сів (Пер) і базується на отриманні інформації 
щодо споживання енергії за допомогою обліку, 
проведення енергоаудиту, контролю та аналізу 
ефективності енерговикористання та впрова-
дження енергозберігаючих заходів [4, с. 5].

виконання вимог стандарту ISO 50001 має 
цілу чергу прямих та непрямих вигод організа-
ційного, фінансового та репутаційного харак-
теру (рис. 1).

енергоменеджмент, реалізуючи систем-
ний підхід до підвищення енергоефективності 
промислового підприємства, дає змогу роз-
робити енергетичну політику, визначити цілі 
і впроваджувати процеси для їх досягнення, 
контролювати ефективність, а також прово-

Рис. 1. Ефект від виконання вимог стандарту ISO 50001

Організаційний ефект
 Розробка 
корпоративних 
документів, що регулюють 
енергоменеджмент;
 Синергетичний ефект 
від збалансованого 
розподілу функцій в галузі 
енергозбереження за
підрозділами;
 Залучення персоналу 
до енергозбереження за 
рахунок мотивації і 
розвитку корпоративної 
культури.

Фінансовий ефект
 Поліпшення 
фінансових показників 
компанії за рахунок 
прямої економії всіх видів 
енергоресурсів;
 Скорочення витрат, 
виявлення та усунення 
невиробничих витрат;
 Підвищення 
фінансової прозорості 
компанії;
 Гарантії інвестування 
в енергозберігаючі 
проекти.

Репутаційний ефект
 Іміджева 
привабливість організації, 
що реалізує політику 
енергозбереження, в очах 
бізнес-партнерів, 
населення та органів 
влади;
 Висока репутація 
організації як успішної в 
підвищенні своєї 
енергоефективності.

Забезпечення інвестиційної 
привабливості і зростання 
вартості компанії.

Забезпечення управлінської 
прозорості та підвищення 
керованості компанії.

Підтримка іміджу і репутації 
компанії як вигідного і 
надійного партнера.

Забезпечення стабільної конкурентоспроможної організації
на вітчизняних та зарубіжних ринках.
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дити зміни з метою вдосконалення системи 
управління споживанням паливно-енергетич-
них ресурсів [5].

в основу стандарту ISO 50001 (сенМ), 
як і в основу стандартів ISO 9001 (система 
менеджменту якості – сМЯ), ISO 14001 (сис-
тема екологічного менеджменту – сеМ) та 
OHSAS 18001 (система менеджменту про-
мислової безпеки і охорони праці – сМБ), 

покладений цикл «Плануй – виконуй – контр-
олюй – Покращуй» (цикл PDCA), спрямованої 
на постійне поліпшення. тому елементи сис-
теми менеджменту якості (ISO 9001), а також 
вже розроблена раніше документація (робочі 
процедури, операційні інструкції, технологічні 
регламенти, стандарти підприємства) можуть 
стати основою і фундаментом для робіт щодо 
впровадження системи енергоменеджменту 

Рис. 2. інтеграція сЕнм у системи менеджменту якості

Інтеграція СЕнМ

Вище керівництво

управління проектування 
і розробка

закупівлі виробництво продажі

Системи
менеджменту

СМЯ СЕМ СМБ СЕнМ

Менеджмент 
якості

Екологічний 
менеджмент

Менеджмент 
безпеки

Енергетичний 
менеджмент

Інтеграція цілей і завдань

Створення системи персоналу

Інтеграція робочих елементів

Голова Правління,
генеральний директор

Заступник 
голови 

Правління,
Головний 
інженер

Заступник 
головного 
інженера з 

енергетичного 
менеджменту

Член 
Правління, 
заст. ген.
директора 
з вироб-
ництва

Член 
Правління, 
заст. ген.
директора 

з 
економіч-

них 
питань

Член 
Правління, 
заст. ген.
директора 
з фінансів 
та збуту

Фінан-
сово-

збутові 
служби

Координа-
ційний 
центр 
вироб-
ництва

Економіч-
ні служби, 
організації 

праці, 
юридич-

ний відділ

Член 
Правління, 
Головний 
бухгалтер

Член 
Правління, 
заст. ген.
директора 

з від-
новлення 
ОФ та РП

Член 
Правління, 
заст. ген.
директора 

з 
комерцій-

них 
питань

Коме-
рційне 

управлінь-
ня, 

транспор-
тні цехи 

Головна 
бухгал-

терія

Будівель-
но-

монтажні 
служби

Служба
енергетичного 
менеджменту

Рис. 3. спрощена схема організаційної структури пат «нкмЗ»
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[6]. саме тому такі різні системи менедж-
менту можуть бути легко інтегровані одна в 
одну (рис. 2) [7].

створення сенМ на промисловому підпри-
ємстві повинно починатися з документаль-
ного оформлення рішення керівництва про 
створення системи енергоменеджменту [8]. 
для цього необхідно:

– видати наказ про створення системи 
енергоменеджменту з конкретним визначен-
ням її цілей і найближчих завдань;

– призначити керівника служби енерго-
менеджменту, поставивши йому в обов’язок 
визначення основних процесів управління 
використанням енергоресурсів, реалізацію 
поставлених завдань, організацію робіт та 
підтримання в робочому стані процесів управ-

ління, координацію діяльності робочої групи з 
енергозбереження.

на рис. 3 показано спрощену схему орга-
нізаційної структури Пат «нкМЗ» з урахуван-
ням сенМ.

на рис. 4 наведено модель організації 
сенМ, яка рекомендована для запрова-
дження на Пат «нкМЗ».

Представлена модель сенМ показує всю 
послідовність організації енергоменеджменту 
на промисловому підприємстві. тільки за 
умови виконання всіх етапів цієї моделі може 
бути досягнутий позитивний результат.

на думку авторів, найбільш доцільна послі-
довність розроблення і впровадження сенМ 
на Пат «нкМЗ» повинна мати низку харак-
терних етапів, виконання яких є обов’язковим 

Рис. 4. Рекомендована модель організації сЕнм на пат «нкмЗ»

ПРОГРАМА
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Служба Енергоменеджменту

СТОРОННІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ:

Інспекція
Експертиза

Енергетичний 
аудит

Контроль з боку 
керівництва

Прийняття 
рішень

Коригуючі дії

ПРОГРАМА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Навчання Мотивація
Організаційно-
функціональна

частина системи 
енергоменеджменту

Контроль стану

Облік стану

Енергоаудит Нормування

Аналіз стану

Планування 
стану

ПОЛІТИКА
ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ
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для подальшого ефективного функціону-
вання сенМ. вона має таку послідовність з 
урахуванням рекомендацій [9; 10]:

1) розроблення Політики енергозбере-
ження;

2) розроблення Програми енергозбере-
ження;

3) розроблення Програми енергетичного 
менеджменту;

4) формування структури служби енерго-
менеджменту;

5) запровадження енергетичного моніто-
рингу;

6) створення комплексу внутрішніх стан-
дартів підприємства, які регламентують функ-
ціонування сенМ;

7) розроблення програм мотивації, інфор-
мування та навчання персоналу у сфері енер-
гозбереження;

8) документування сенМ;
9) проведення аудиту сенМ;
10) проведення сертифікації сенМ.
служба енергетичного менеджменту, яка 

ефективно функціонує, вже протягом пер-
шого року знижує витрати на енергоресурси 
щонайменше на 6–7% (вітчизняний досвід), а 
загалом – до 20% (закордонний досвід) [11].

враховуючи обсяг споживання в тонах 
умовного палива (туП) Пат «нкМЗ» паливно-
енергетичних ресурсів у 2016 році, можна 
спрогнозувати величину зниження паливно-
енергетичних ресурсів з урахуванням перед-
бачуваної економії за рахунок впровадження 
сенМ на Пат «нкМЗ» (табл. 1).

таким чином, впровадження системи енер-
гетичного менеджменту на основі стандарту 
ISO 50001 на Пат «нкМЗ» дасть такі переваги:

– більш ефективне використання енерге-
тичних ресурсів;

– можливість оцінки пріоритетності запро-
вадження енергозберігаючих технологій;

– створення основи для впровадження 
критеріїв енергоефективності в практику 
управління;

– оперативне управління енергоспожи-
ванням та витратами;

– можливість залучення передового 
досвіду і грамотне управління в сенМ.

таблиця 1
прогноз економії пЕР за рахунок 

запровадження сЕнм на пат «нкмЗ»
показник Значення

обсяг споживання Пер у 2016 
році, туП

86 725,95

економія за умови зниження 
споживання Пер на 6%, туП

5 203,56

економія за умови зниження 
споживання Пер на 20%, туП

17 345,19

висновки з цього дослідження. визна-
ння енергії як одного з видів ресурсів, який 
вимагає такого ж менеджменту, як будь-який 
інший ресурс, є першим кроком до поліп-
шення енергоефективності та зниження 
енерговитрат на промислових підприєм-
ствах. для досягнення реального поліпшення 
енергетичної ефективності промислового 
підприємства необхідно удосконалювати 
його систему управління. тому для успішної 
реалізації стратегії україни в напрямі скоро-
чення до 2035 року енергоємності вітчизня-
ної економіки на 30–35% необхідно створити 
досконалу систему управління енергоефек-
тивністю та енергозбереженням. одним 
із інструментів вирішення цього завдання 
є впровадження системи енергетичного 
менеджменту на основі стандарту ISO 50001.
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національного педагогічного університету імені М.П. драгоманова

у статті розглядаються наявні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. авторами згрупо-
вано методи, що застосовуються для визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. до 
них належать методи, що ґрунтуються на основі аналізу порівняльних переваг; методи, що ґрунтуються на 
основі теорії рівноваги підприємства і галузі; методи, які ґрунтуються на основі теорії ефективної конкурен-
ції; методи, які ґрунтуються на основі теорії якості продукції підприємства; методи, які ґрунтуються на основі 
теорії мультиплікатора; методи визначення конкурентної позиції з точки зору стратегічного потенціалу підпри-
ємств; методи, які ґрунтуються на основі експертних оцінок; матричні методи оцінки конкурентоспроможності; 
комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. визначення переваг та недоліків названих 
методів дало змогу зробити висновок про необхідність застосування системи методів для більш повної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, оцінка конкурентоспроможності підприємства, 
структурний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства, функціональний підхід до оцінки конку-
рентоспроможності підприємства, методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Швед т.в., Белая и.с. оЦенка конкурентосПосоБности ПредПриЯтиЯ
в статье рассматриваются имеющиеся подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. авторами 

сгруппированы методы, применяемые для определения и оценки уровня конкурентоспособности предпри-
ятия. к ним относятся методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ; методы, основанные на 
теории равновесия предприятия и отрасли; методы, основанные на теории эффективной конкуренции; мето-
ды, основанные на теории качества продукции предприятия; методы, основанные на теории мультипликато-
ра; методы определения конкурентной позиции с точки зрения стратегического потенциала предприятий; ме-
тоды, основанные на экспертных оценках; матричные методы оценки конкурентоспособности; комплексные 
методы оценки конкурентоспособности предприятия. определение преимуществ и недостатков названных 
методов позволило сделать вывод о необходимости применения системы методов для более полной оценки 
конкурентоспособности предприятия с учетом особенностей его хозяйственной деятельности.

ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности предприятия, 
структурный подход к оценке конкурентоспособности предприятия, функциональный подход к оценке конку-
рентоспособности предприятия, методы оценки конкурентоспособности предприятия.

Shved T.V., Bila I.S. EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
The article discusses the available approaches to assessing the competitiveness of enterprises. The authors 

grouped the methods used to measure and evaluate the level of competitiveness of the enterprise. These include 
methods based on the analysis of the comparative advantages; methods based on equilibrium theory and the en-
terprise sector; methods based on the theory of effective competition; methods based on the quality of the theory of 
enterprise; methods based on the theory of the multiplier; methods for determining the competitive position in terms 
of strategic potential of enterprises; methods based on expert judgment; matrix methods for assessing competitive-
ness; comprehensive evaluation methods of enterprise competitiveness. Identify the benefits and disadvantages of 
these methods led to the conclusion about the need for a system of methods for a more complete assessment of the 
competitiveness of enterprises, taking into account the peculiarities of its economic activity.

Keywords: competitiveness of enterprises, evaluation of enterprise competitiveness, structured approach to the 
assessment of the competitiveness of enterprises, functional approach to the assessment of the competitiveness of 
enterprises, methods for assessing the competitiveness of enterprises.

постановка проблеми у загальному 
вигляді. Зростання конкуренції на внутріш-
ніх і зовнішніх ринках, прискорення науково-
технічного розвитку в усіх сферах суспільного 
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можність підприємства виступає одним із 
основних факторів забезпечення його вижи-
вання в умовах нестабільності і подальшого 
ефективного розвитку. дослідження питань 
оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства має на меті зменшити неоднозначність 
та незбалансованість критеріїв щодо цієї про-
блеми, підвищити можливості вибору най-
оптимальнішого методу оцінки і досягнення 
конкурентоспроможності, удосконалити про-
цес її управління на підприємстві. усе зазна-
чене підвищує актуальність дослідження 
підходів до оцінки конкурентоспроможності 
підприємств для економічної науки і практики.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. дослідженню методичних аспектів оцінки 
конкурентоспроможності загалом та конку-
рентоспроможності підприємств зокрема 
присвячені праці Г. азоєва, в.д. Базилевича, 
Я. Базилюк, Я. жаліла, с. Гаврилюка, П. Забе-
ліна, Ю. іванова, Ф. котлера, ж.-ж. Ламбена, 
Ю. Леонт’євої, М. Портера, р. Фатхутдінова, 
о. чепурної, в. Яцури та інших науковців. 
вчені досліджують діяльність підприємства 
в умовах конкуренції, здійснюють оцінку кон-
курентоспроможності національної економіки 
та окремих підприємств, пропонують методи 
оцінки конкурентоспроможності підприємств 
окремих галузей та сфер економіки.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак, незважаючи на 
значну кількість опублікованих праць та їх 
наукову цінність, чимало теоретичних і мето-
дологічних аспектів оцінки конкурентоспро-
можності підприємств потребують подальших 
наукових досліджень, особливо в напрямі 
систематизації методичних підходів та визна-
чення переваг і недоліків кожного з них.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). основною метою статті є система-
тизація та висвітлення основних підходів до 
оцінки конкурентоспроможності підприємств, 
а також визначення переваг та недоліків кож-
ного з них.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. оцінка конкурентоспроможності під-
приємства є складним і багатофакторним 
завданням, яке зводиться до інтерпретації і 
оцінки системи показників, які характеризують 
різні сторони діяльності підприємства, що фор-
мують його конкурентоспроможність [1, с. 94].

оцінка рівня конкурентоспроможності під-
приємства дає змогу:

– сформувати управлінські завдання 
(визначення підходів до виробництва, техно-
логії, збуту, найму трудових ресурсів, фінан-

сування матеріального, інформаційного та 
організаційного забезпечення);

– прийняти управлінське рішення (змен-
шити витрати, зосередити увагу на конкретному 
сегменті ринку, укласти відповідні контракти);

– розробити заходи, спрямовані на роз-
виток і підтримку конкурентних переваг (здій-
снити інновації, підтримати довгострокові 
переваги, упередити дії учасників, розробити 
заходи освоєння нових ринків і залучення 
коштів інвестора);

– адаптувати підприємство до ринкових 
умов господарювання, здатних забезпечити 
перемогу в конкурентній боротьбі за спожи-
вача та ринки збуту тощо [2, с. 183–184].

оцінка розвитку підприємства з точки зору 
оцінки конкурентоспроможності підприємства 
здійснюється відповідно до найбільш загаль-
них підходів – структурного та функціонального 
[3]. в основі структурного підходу до оцінки 
конкурентоспроможності підприємства лежить 
аналіз його позиції на ринку з урахування рівня 
монополізації галузі, тобто концентрації вироб-
ництва і капіталу, наявності вхідних бар’єрів 
для нових підприємств, що вступають до галу-
зевого ринку, ступеня диференціації продук-
ції, можливості технологічних нововведень та 
економії на масштабах виробництва. Функціо-
нальний підхід полягає у визначенні конкурен-
тоспроможності підприємства за показниками 
ефективності виробництва, фінансового стану, 
збуту та конкурентоспроможності товару. 
Перевагою функціонального підходу є вико-
ристання тих груп показників, які дають змогу 
більш об’єктивно оцінити найважливіші сфери 
діяльності підприємства, зокрема фінансово-
господарську діяльність підприємства (продук-
тивність праці та фондовіддача, показники лік-
відності та платоспроможності підприємства, 
рентабельності продажу тощо), та визначити 
його місце на галузевому ринку. однак цей 
підхід не дає змогу врахувати такі характерис-
тики конкурентоспроможності підприємства, як 
імідж та потенціал підприємства.

крім того, для оцінки конкурентоспромож-
ності підприємства з аналізом ступеня стійкості 
положення підприємства на галузевому ринку, 
спроможності виробляти продукцію, що корис-
тується попитом, використовуються окремі 
кількісні показники: відношення прибутку до 
загальної вартості продажу (підвищення цього 
показника свідчить про підвищення рівня кон-
курентоспроможності підприємства); співвід-
ношення загальної вартості продажу та вар-
тості нереалізованої продукції, що свідчить про 
зміну попиту на продукцію підприємства і, від-
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повідно, його конкурентоспроможності; відно-
шення загальної вартості продажу до вартості 
матеріальних виробничих запасів, що показує 
зміну обігу запасів внаслідок зміни попиту на 
продукцію та запасів сировини. Як правило, 
кожен підхід до оцінки конкурентоспромож-
ності розроблений не для всіх однорідних 
підприємств, а для одного-двох. Залежно від 
того, з якою метою і ким проводиться оцінка 
конкурентоспроможності, значно коливаються 
кількість факторів, які беруть участь в оцінці, їх 
якісний склад та значення.

варто відзначити, що сьогодні для оцінки 
конкурентоспроможності підприємства вико-
ристовується цілий ряд методів, що поясню-
ється неоднозначністю наявних методичних 
підходів у дослідженні конкурентоспромож-
ності підприємства. узагальнюючи наявні нау-
кові дослідження з цього питання, всю сукуп-
ність методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства можна класифікувати за такими 
ознаками: за об’єктом оцінки (продукції, пер-
соналу, потенціалу); за способом здійснення 
оцінки (індикаторні, матричні, графічні, мате-
матичні); за напрямом формування інфор-
маційної бази (критеріальні, експертні); за 
видами використовуваних показників (дифе-
ренційовані, комплексні); за періодом розра-
хунку (фактичні, прогностичні); за можливістю 
розроблення управлінських рішень (поточні, 
стратегічні) [3; 4; 5]. основні методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства наве-
дені у табл. 1.

крім того, методи, що застосовуються для 
визначення та оцінки рівня конкурентоспро-
можності підприємства, можуть бути об’єднані 
в такі групи [6, с. 102–104; 7, с. 101; 8, с. 506; 
9, с. 41–47].

1) Методи, що ґрунтуються на основі ана-
лізу порівняльних переваг, базуються на 

таблиця 1
система методів оцінки конкурентоспроможності підприємства

назва групи назва методу
Матричні

Полягають у визначенні кількісного зна-
чення інтегрального рейтингового показ-
ника розвитку окремого підприємства або 
у графічному визначенні його позиції за 
певними параметрами, а також дають змогу 
здійснити аналіз окремих аспектів діяль-
ності підприємства, середовища функціону-
вання, ринкової позиції; визначити основні 
напрями подальшого розвитку.

1. Матриця «Бостонської консалтингової 
групи» (БкГ).
2. Матриця і. ансоффа.
3. Матриця Маккінсі.
4. Матриця конкурентних стратегій М. Портера.
5. Матриця томпсона – стрікленда.
6. SWOT-аналіз.
7. SPACE-аналіз.
8. STEP-аналіз.

Графічні
Забезпечують наочність сприйняття кінце-
вих результатів оцінки, інтерпретованих у 
графічних об’єктах (рисунках, графіках, діа-
грамах тощо), щодо наведення відповідних 
розрахунків та логічних висновків.

1. Графіки порівнянь.
2. аналітичні графіки.
3. ілюстративні графіки.
4. діаграми.
5. картограми.
6. картодіаграми.
7. Моделі розвитку, засновані на теорії життє-
вого циклу.

Індексні
Базуються на комплексній характеристиці 
відносної зміни елементів розвитку під-
приємства у часі, просторі або порівняно з 
еталоном, які внаслідок наявності функціо-
нальної залежності між ними представлені 
системою взаємопов’язаних показників за 
принципом представлення інтегрального 
результату через його складові.

1. Метод, що ґрунтується на визначенні конку-
рентоспроможності продукції.
2. Метод, що ґрунтується на теорії ефективної 
конкуренції.
3. Метод, що ґрунтується на визначенні сили 
реактивної позиції.
4. Метод, що ґрунтується на теорії рівноваги 
фірми та галузі.
5. Метод інтегральної оцінки.
6. Метод бенчмаркінгу.

Аналітичні
Базуються на здійсненні розрахунково-ана-
літичних операцій з вхідними даними. При 
цьому залежно від конкретної методики ана-
лізу застосування цих методів може перед-
бачати як прості арифметичні операції, так і 
досить складні розрахунки.

1. Метод різниць.
2. Метод рангів.
3. Метод балів.
4. Методи експертної оцінки.
5. системи диференційних рівнянь.
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положеннях теорії міжнародного поділу праці, 
відповідно до яких передумовою досягнення 
підприємством стійких конкурентних позицій 
є відносно нижчі витрати виробництва, ніж у 
конкурента. для оцінки конкурентоспромож-
ності підприємства за цим методом аналі-
зуються не лише витрати виробництва, але 
й обсяг і норма прибутку, обсяг продажів та 
частка ринку. однак конкурентні позиції визна-
чаються не стільки кількістю, скільки якістю 
виробничо-господарської діяльності і рівнем 
конкурентоспроможності продукції.

2) Методи, що ґрунтуються на основі тео-
рії рівноваги підприємства і галузі, відповідно 
до яких критерієм конкурентоспроможності 
підприємства є наявність у виробників факто-
рів виробництва, які можуть бути використані 
більш ефективно, ніж у конкурентів, а під рів-

новагою розуміють такий стан, коли у вироб-
ника відсутні стимули для переходу в інший 
стан. для визначення конкурентоспромож-
ності за теорією рівноваги використовують 
відносні показники вартості основних та обо-
ротних засобів, величини заробітної плати та 
процентних ставок тощо.

3) Методи, які ґрунтуються на основі тео-
рії ефективної конкуренції. основним інстру-
ментом оцінки конкурентоспроможності під-
приємства є співставлення показників стану 
підприємства з показниками підприємств кон-
курентів, відповідно до якого найбільш кон-
курентоспроможними вважаються підприєм-
ства, на яких найкраще організована робота 
всіх підрозділів і служб, оцінка ефективності 
яких передбачає оцінку ефективності викорис-
тання ресурсів і дає змогу визначити сильні та 

таблиця 2
переваги та недоліки основних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства

методи переваги недоліки

Методи, які ґрунтуються 
на основі аналізу порів-
няльних переваг

Простота оцінки

не дають змогу адекватно оцінити конку-
рентні позиції підприємства; статичність 
отриманих оцінок; не характеризує мож-
ливості адаптації до зміни зовнішнього 
середовища

Методи, які ґрунтуються 
на основі теорії рівно-
ваги підприємства та 
галузі

Якісне оцінювання на 
рівні галузей різних країн

не враховують вплив внутрішніх факто-
рів; обмежені умовами ринку досконалої 
конкуренції; складність узагальнення 
результатів оцінки

Методи, які ґрунтуються 
на основі теорії ефек-
тивної конкуренції

суттєвий аналіз гос-
подарської діяльності; 
оцінка стану підприєм-
ства на галузевому рівні

Значні обсяги розрахунків; складність 
узагальнення результатів оцінки; немож-
ливість оцінки динаміки чинників, які 
впливають на рівень конкурентоспро-
можності

Методи, які ґрунтуються 
на основі теорії якості 
продукції

врахування конкуренто-
спроможності продукції

не враховують рівень виробничо-збу-
тової діяльності підприємства; доцільні 
для виробників одного виду продукції

Методи, які ґрунтуються 
на основі теорії мульти-
плікатора

врахування якісних 
показників діяльності 
підприємства

результати оцінки є об’єктивними лише 
для нетривалого проміжку часу

Метод визначення 
позиції в конкуренції з 
точки зору стратегічного 
потенціалу підприємств

Можливість проаналі-
зувати окремі елементи 
потенціалу

складність оцінки та аналіз лише факто-
рів внутрішнього середовища

Методи, які ґрунтуються 
на основі експертних 
оцінок

адекватність результатів 
оцінки в умовах обмеже-
ності даних

доцільні для виробників одного виду 
продукції

Матричні
дають змогу дослідити 
розвиток конкуренції у 
динаміці; наочність

описові, не враховують фінансові показ-
ники діяльності підприємства; обмежене 
використання для аналізу підприємств з 
низьким рівнем конкурентоспроможності

комплексні Простота, наочність та 
однозначність оцінки

не дає можливості для глибокого ана-
лізу і виявлення резервів підвищення 
рівня конкурентоспроможності; не при-
датний для оцінки підприємств із зна-
чною номенклатурою товарів
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слабкі сторони одного підприємства порівняно 
з іншим та шляхи усунення відставання.

4) Методи, які ґрунтуються на основі теорії 
якості продукції підприємства, відповідно до 
яких конкурентоспроможність підприємства 
тим вище, чим вище конкурентоспроможність 
його продукції. Продукція порівнюється з пара-
метрами товару-еталону. для визначення 
конкурентоспроможності продукції викорис-
товуються різні маркетингові і кваліметричні 
методи, в основі більшості яких лежить знахо-
дження співвідношення «ціна-якість». розра-
хунок показника конкурентоспроможності за 
кожним видом продукції ведеться з викорис-
танням економічного і параметричного індек-
сів конкурентоспроможності.

5) Методи, які ґрунтуються на основі теорії 
мультиплікатора і характеризують ланцюжок 
послідовних залежностей ефектів та стиму-
лів, що їх викликали, тут оцінюються конку-
рентні переваги підприємства одного клас-
тера перед іншим щодо якості продукції чи 
надання послуг.

6) Методи визначення конкурентної пози-
ції з точки зору стратегічного потенціалу під-
приємств, за допомогою яких аналізується 
внутрішнє середовище підприємств з метою 
виявлення переваг та потенціалу для їх роз-
роблення і з’являється можливість проаналі-
зувати окремі елементи потенціалу.

7) Методи, які ґрунтуються на основі екс-
пертних оцінок і широко використовуються для 
аналізу можливостей конкурентів, оскільки, на 
відміну від аналізу власного підприємства, за 
багатьма позиціями інформаційної бази отри-
мати потрібну інформацію законним шляхом 
неможливо. Ця група методів не може забез-
печити високу точність аналізу, але з великою 
вірогідністю дасть змогу оцінити стан підпри-
ємства одиничного виробництва або невели-
кого бізнесу.

8) Матричні методи оцінки конкуренто-
спроможності, які засновані на розгляді про-
цесів конкуренції в динаміці. теоретичною 

базою цих методів є концепція життєвого 
циклу товару і технології. Матричні методи 
оцінки конкурентоспроможності різних това-
рів розроблені маркетинговою організацією 
«Бостон консалтинг груп» і в подальшому 
застосовувалися не тільки для аналізу харак-
теристик товарів, але й під час вивчення кон-
курентоспроможності «стратегічних одиниць 
бізнесу» – товарів, збутової діяльності, окре-
мих компаній, галузей тощо.

9) комплексні методи оцінки конкуренто-
спроможності підприємства, спрямовані на 
розроблення зведеного показника рівня кон-
курентоспроможності, що реалізується на 
основі визначення наявних ресурсів підпри-
ємства, оцінки ефективності їх використання 
та визначення рівня його конкурентоспромож-
ності відносно підприємств, які функціонують 
в одній галузі та належать одній продуктовій 
групі. Цей метод передбачає розрахунок уза-
гальненого показника конкурентоспромож-
ності підприємства, що характеризує ступінь 
задоволення потреб споживача та рівень 
ефективності виробництва.

кожен із зазначених методів оцінки конку-
рентоспроможності не є вичерпним, має свої 
переваги та недоліки, які подано у таблиці 2.

висновки з цього дослідження. Як 
бачимо, різноманітність методів ставить перед 
суб’єктом господарювання вибір оптимального 
методу оцінки конкурентоспроможності, який би 
не тільки об’єктивно показав реалістичний стан 
речей, але й дав змогу спланувати подальшу 
діяльність, обрати найбільш впливові фак-
тори конкурентоспроможності, сформувати 
правильну стратегію конкурентоспроможності, 
позбавлену суб’єктивізму. крім того, у зв’язку 
із зазначеними нами перевагами і недоліками 
методів оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємства варто підходити до цього питання комп-
лексно – застосовувати систему методів для 
більш повної оцінки конкурентоспроможності 
підприємства з урахуванням особливостей його 
господарської діяльності.
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Концептуальна модель  
адаптивного механізму управління розвитком 
видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах

Базилюк В.Б.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри підприємництва та маркетингу 
Української академії друкарства

У статті запропоновано теоретичний та методичний підходи до формування концептуальної моделі адап-
тивного механізму управління розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в регіоні. Досліджено суть еко-
номічного змісту поняття «адаптивний механізм управління розвитком». Розроблено концептуальну модель 
адаптивного механізму управління розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в регіоні, характерними 
особливостями якої порівняно з іншими підходами є перерозподіл функції управління адаптацією з централь-
ного рівня на регіональний та безпосередня участь місцевої влади у формуванні адаптивного механізму за 
допомогою створення і підтримки в регіонах інноваційних інституцій розвитку.

Ключові слова: модель, адаптація, механізм, видавничо-поліграфічна діяльність, розвиток, регіон.

Базылюк В.Б. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ

В статье предложены теоретический и методический подходы к формированию концептуальной модели 
адаптивного механизма управления развитием издательско-полиграфической деятельности в регионе. Ис-
следована суть экономического содержания понятия «адаптивный механизм управления развитием». Раз-
работана концептуальная модель адаптивного механизма управления развитием издательско-полиграфи-
ческой деятельности в регионе, характерными особенностями которой по сравнению с другими подходами 
являются перераспределение функции управления адаптацией с центрального на региональный уровень и 
непосредственное участие местных властей в формировании адаптивного механизма с помощью создания 
и поддержки в регионах инновационных институций развития.

Ключевые слова: модель, адаптация, механизм, издательско-полиграфическая деятельность, разви-
тие, регион.

Bazyliuk V.B. CONCEPTUAL MODEL OF ADAPTIVE MANAGEMENT MECHANISM OF THE DEVELOPMENT 
OF PUBLISHING AND PRINTING ACTIVITIES IN THE REGIONS

The theoretical and methodological approach were suggested for forming a conceptual model of adaptive man-
agement mechanism of the development of publishing and printing activities in the region. It was researched the es-
sence of the economic content of the adaptive mechanism of development. The conceptual model was designed for 
adaptive management mechanism of publishing and printing activities in the region, characteristic feature of which 
compared to other approaches is the redistribution of management functions adaptation from the central level to the 
regional and direct participation of local authorities in shaping adaptive mechanism through the creation and support 
of regions innovative institutions development.

Keywords: model, adaptation, mechanism, publishing and printing activities, development, region.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах розвитку еконо-
міки України значної актуальності набувають 
проблеми ефективного формування адаптив-
ного механізму розвитку регіонів, його акти-
візації та оптимізації як основи економічного 
зростання. У зв'язку із цим постали питання 
щодо вирішення завдань із теоретичного 
обґрунтування і практичної реалізації підхо-

дів до адаптації галузей у регіонах до змін 
зовнішнього середовища, зумовлених пере-
дусім інституційними трансформаціями. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Формування основ теорії адаптивного 
моделювання соціально-економічних проце-
сів було започатковане у працях Ансоффа І., 
Брауна Р., Гелбрейта Д., Діксона П., Дру-
кера П., Кантера Р., Коттера Д., Келлога Д., 



412

Мукачівський державний університет

Майера Р., Норта Д., Олсона М., Скотта У., 
Татеісі К., Фрімана Р., Хеймелома Т. та ін. 

Проблеми особливостей функціонування 
видавничо-поліграфічної діяльності (ВПД) 
та її адаптації до різного роду змін розгляда-
ються в працях вітчизняних науковців: Афа-
насьєвої О.А., Афоніна О.В., Дурняка Б.В., 
Палиги Є.М., Тимошика М.І., Швайки Л.А. 
Однак проблемам формування адаптивного 
механізму, особливо на регіональному рівні, 
не приділяється належна увага.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає в роз-
робленні теоретичних та методичних підходів 
до формування концептуальної моделі адап-
тивного механізму управління розвитком ВПД 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суть адаптивності полягає у постій-
ному пристосуванні системи до зовнішніх 
факторів та досягається за рахунок інформа-
ції, зворотного зв’язку та адекватної реакції 
з боку галузевих суб’єктів у регіоні на зміни. 
Основні положення суті адаптації підприєм-
ства до змін сформовані Т. Хеймелом та У. 
Скоттом: соціальна, науково-технічна, адміні-
стративна адаптація [1].

Адаптивний механізм розвитку галузей у 
регіонах полягає у цілеспрямованій взаємо-
дії сукупності сил і засобів, здатних протиді-
яти негативним впливам на тенденції функ-
ціонування регіональних економічних систем 
та дає змогу адекватно пристосовуватися до 
мінливих зовнішніх умов.

Однак під час розгляду теоретичного визна-
чення поняття «адаптивний механізм розви-
тку» виявлено деякі розбіжності щодо його 
трактування. Відсутність єдиного підходу влас-
тива як визначенню суті, так і баченню струк-
тури системи адаптивного механізму. Причому 
аналіз робіт показав, що серед численних 
визначень, які стосуються дослідження адап-
тивного механізму, лише в невеликій кількості 
робіт наявні напрацювання пов’язані із вивчен-
ням системи адаптивного механізму та його 
складників. Зазвичай автори лише визнача-
ють складники структури системи адаптивного 
механізму без подальшого детального аналізу 
особливостей кожної з них.

Так, Н.М. Кулик та Т.М. Соколенко для вста-
новлення, систематизації та групування сис-
теми адаптивного механізму виділяють шість 
основних блоків: моніторинг зовнішнього серед-
овища (як прямого, так і опосередкованого 
впливу); моніторинг внутрішнього середовища 
(сильних і слабких сторін); планування та про-

гноз; прийняття управлінських рішень; мотива-
ція; інновація; оцінка і контроль [2]. Тобто наве-
дено структуру системи адаптивного механізму, 
але визначення цього поняття не здійснене.

Вивчаючи систему адаптивного механізму, 
Ю.І. Толстих розглядає його сутність, функ-
ції та структуру. Під системою адаптивного 
механізму автор розуміє всю сукупність регі-
ональних інститутів, процесів соціально-еко-
номічної практики і суб'єктів господарської 
діяльності, так чи інакше пов'язаних із захис-
том від негативних впливів і з ефективністю 
функціонування регіональної економіки [3].

Відповідно до трактування С.А. Кравченко, 
механізм функціонування адаптивної системи 
управління створює правила, котрі регламенту-
ють взаємодію елементів і параметрів системи, 
а вдосконалення структури системи пов’язано 
з установленням просторових, синтетичних, 
часових і функціональних зв’язків [4, с. 245].

Інші вважають за необхідне доповнити 
поняття адаптивного механізму якісними 
характеристиками адаптивних можливостей, 
до яких зазвичай відносять цілісну систему 
взаємозалежних між собою технічних, техно-
логічних, економічних важелів, організаційно-
розпорядницьких і соціально-психологічних 
методів у поєднанні із системою мотивації та 
відповідальності, що координують діяльність 
підприємства в нестабільному середовищі [5]. 

Сучасні умови господарювання, в яких опи-
нилися галузі в регіонах, неминуче зумовлю-
ють появу нових системних властивостей, які 
в минулому не були достатньою мірою затре-
бувані. Для виживання, адаптації та розви-
тку в ринковому середовищі галузі в регіонах 
повинні самостійно, раціонально і цілеспря-
мовано формувати економічну поведінку, орі-
єнтовану на конкурентний ринок. Важливого 
значення у таких умовах набуває формування 
адаптивного механізму галузей у регіонах. 
Перейдемо до більш детальної характерис-
тики основ формування та оптимізації адап-
тивного механізму галузей у регіонах.

Для формування моделі адаптивного 
механізму регіонального розвитку ВПД необ-
хідно визначити базові принципи, завдання 
та методи її побудови. Функціонуванню ВПД 
у регіонах притаманні значні диспропорції та 
різний ступінь адаптивності до перетворень. 
Тому, на нашу думку, доцільно запропонувати 
концептуальну модель адаптивного меха-
нізму управління розвитком ВПД саме на регі-
ональному рівні (рис. 1). 

Відмінність даної моделі порівняно з 
іншими підходами до управління складними 
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соціально-економічними системами полягає 
у перерозподілі функції управління адапта-
цією з центрального рівня на регіональний та 
безпосередній участі місцевої влади у фор-
муванні адаптивного механізму за допомогою 
створення в регіонах інноваційних інституцій, 
які сприятимуть розвитку. 

Відповідно, першочерговою метою управ-
ління розвитком ВПД є формування концеп-
ції побудови адаптивного механізму протидії 
ризикам і загрозам стійкого зростання діяль-
ності в регіоні для недопущення негативних 
впливів зміни інституційного середовища та 
його можливих трансформацій. Для забез-

печення реалізації концепції необхідно зосе-
редитися на таких пріоритетних завданнях 
управління: наданні в повному обсязі інфор-
мації суб'єктами управління ВПД регіону щодо 
трансформацій інституційного середовища 
та джерел виникнення негативних впливів; 
формуванні в повному обсязі вичерпної та 
релевантної інформації про негативні впливи 
та загрози розвитку ВПД та суміжних галузей 
регіону; нівелюванні негативних впливів на 
основі розроблення управлінських рішень, а 
також контролі їх реалізації. 

Концептуальна модель представляє собою 
сукупність таких складників, як інституційне 

Рис. 1. Концептуальна модель адаптивного механізму управління  
розвитком ВПД регіону 
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середовище, адаптивний механізм управ-
ління розвитком ВПД, сфера управління та 
варіанти адаптації об’єктів.

Представники місцевих органів влади як 
суб'єкти управління формують, відповідно до 
чинного законодавства, нормативні акти та 
програми розвитку, які покликані полегшити 
процес адаптації. Так, дана концепція пови-
нна базуватися на Державній стратегії регі-
онального розвитку України до 2020 р. [6] та 
розроблених на основі неї регіональних про-
грамах розвитку. Дані програмні документи 
визначають основні напрями підвищення 
конкурентоспроможності економіки регіону, в 
першу чергу, на основі підтримки створення 
інноваційних інституцій.

Концептуальна модель управління покли-
кана створити сприятливі нормативно-правові 
умови для адаптації до інституційних змін. Для 
цього доцільно підвищити роль експертного 
середовища, громадськості та видавничо-
поліграфічного бізнесу у формуванні страте-
гій та програм розвитку, оскільки досить часто 
дані документи формуються та приймаються 
в «закритому» форматі, що призводить до їх 
поверхневості, декларативності та відсутності 
бажаних ефектів від прийняття. Для мініміза-
ції негативних впливів від упровадження чи не 
впровадження різного роду нормативно-право-
вих актів доцільно залучити до їх розроблення 
та до самого процесу управління дорадчі і кон-
сультативні органи, які можуть формуватися 
з представників різного роду об’єднань ВПД 
регіону – кластерів, асоціацій, спілок тощо.

Функціонально формування всіх елемен-
тів адаптивного механізму здійснюється 
суб'єктами управління. Крім того, до їх компе-
тенції належать розподіл і закріплення функ-
цій та повноважень щодо взаємодії суб'єктів 

управління, формування цільових установок, 
завдань, принципів адаптаційного управління. 

Формування адаптивного механізму розвитку 
ВПД регіону необхідно проводити за допомогою 
системного підходу з використанням сучасних 
методів теорії управління, що зумовлене необ-
хідністю побудови концептуальної моделі, а сам 
механізм, відповідно до структурного підходу, 
мусить містити такі елементи: алгоритм, методи 
та інструменти управління, форми зв'язку з 
об'єктами управління в регіоні і моніторинг.

Зміни внутрішніх процесів у ВПД регіонів 
повинні розглядатися як основа адаптації 
до впливів інституційного середовища, бути 
своєчасними, економічними, комплексними 
і завершеними. Зважаючи на те, що інсти-
туційне середовище є динамічним, процес 
адаптації ВПД на регіональному рівні пови-
нен мати неперервний характер. Інституційні 
зміни зазвичай чинять вплив на основні біз-
нес-процеси діяльності, що докорінно змінює 
стратегію розвитку ВПД, призводить до необ-
хідності реформування внутрішньої системи.

Висновки з цього дослідження. Пред-
ставлена модель дає змогу сформувати 
заходи із протидії загрозам із боку інституцій-
ного середовища, забезпечити підтримку та 
ефективне функціонування адаптивного регі-
онального механізму управління видавничо-
поліграфічною діяльністю і тим самим забез-
печити умови для сталого її розвитку. 

Перспективними напрямом подальших 
досліджень після формування адаптивного 
механізму управління розвитком ВПД регіону, 
на нашу думку, є вибір виду стратегії пове-
дінки суб’єктами діяльності під час адаптації, 
що зумовлюється специфічними особливос-
тями діяльності та рівнем її розвитку в тому 
чи іншому регіоні.
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В РЕГИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ

В работе определены ключевые основы эффективной, ориентированной на плодотворное сотрудниче-
ство и имплементацию в регионах Украины опыта Европейского Союза, внешнеэкономическую политику 
регионов Украины. Представлены положительные и проанализированы возможные негаивные последствия 
активной евроинтеграции. 
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Zabarna E.N. SELF-DEVELOPMENT OF THE REGION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN 
EXPERIENCE IN REGIONAL IN FOREIGN ECONOMIC POLICY OF UKRAINE

In this work defines the key foundations of effective, focused on effective cooperation and implementation expe-
rience in regions Ukraine EU in foreign economic policy regions of Ukraine. An analyzed the positive and possible 
negative consequences of active integration.

Keywords: European Union, experience, implementation, integration, tools for regional development.

Постановка проблеми. Україна вступила 
в принципово-переломний період трансфор-
мації своєї соціально-економічної системи. 
Перші завдання перебудови загалом уже вирі-
шено: здійснено демонтаж командно-адмі-
ністративної системи та закладено основи 
нового економічного укладу, який базується 
переважно на ринкових засадах. Наступний 
крок за своєю масштабністю, складністю та 
різноплановістю завдань значно відрізня-
ється від попередніх кроків. Його основними 
цілями є: досягнення стабільності, динаміч-
ного та стійкого економічного зростання, сут-
тєвого підвищення рівня життя людей на цій 
основі; інтегрування до світового простору 
на умовах партнерства наряду зі зміцненням 
державної та національної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень. Станов-
лення регіону як самостійного суб’єкта між-
народних економічних відносин, відповідно 
до законодавства визначає право само-
стійно будувати власну зовнішньоекономічну 
політику та бути суб’єктом на міжнародному 
ринку, активним суб’єктом у сферах еконо-

міки, політики, розвитку суспільства. Зазна-
чимо, що лібералізація зовнішньоекономіч-
ної діяльності призвела до принципових змін 
у структурі та механізмі взаємовідносин із 
закордонними партнерами, зробивши цей 
вид діяльності потенційно доступним для всіх 
суб’єктів господарювання на території країни. 
Як базова одиниця адміністративно-терито-
ріального поділу держави, регіон є еконо-
мічним мезомасштабною ланкою, яка стоїть 
між окремими суб’єктами господарювання, 
що функціонують або проживають на тери-
торії регіону, з одного боку, та загальнонаці-
ональним простором, з іншого. Маючи менші 
за державні масштаби, регіон характеризу-
ється більшою адаптаційною здатністю до 
трансформаційних впливів. Однак слід вио-
кремити, що в системі «підприємство-регіон-
держава» в зовнішньоекономічній діяльності, 
саме регіон виявився слабкою ланкою. Дер-
жава має в руках практично весь інструмента-
рій щодо регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності: валютний курс, мито, формування 
концепції та стратегії розвитку. Підприємство Ро
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самостійно обирає собі закордонних парт-
нерів, вирішує питання щодо відкриття чи 
закриття тих або інших виробництв. Регіон 
же своєю чергою є слабшим через наявну 
моноспеціалізацію промислового комплексу 
та сільського господарства, а також через 
необхідність дотримання регіональних пропо-
рцій. Дуже важливо, щоб під час формування 
підходів до комплексного розвитку регіону 
ефективно виконувалася його основна функ-
ція – спеціалізація, яка визначається такими 
основними показниками: індекс рівня спе-
ціалізації регіону в галузях (співвідношення 
питомої ваги регіону в Україні щодо вироб-
ництва продукції такої галузі до питомої ваги 
регіону в Україні в усій промисловості та сіль-
ському господарстві); індексом ефективної 
спеціалізації регіону (співвідношення обсягу 
виробництва на одиницю витрат у регіоні до 
такого самого показника по Україні); загаль-
ним індексом спеціалізації (добуток попе-
редніх окремих індексів) [1]. Однак за умов 
трансформації національної економіки, про-
блеми розвитку регіонів різко загострилися. 
Порушилися міжрайонні зв’язки щодо поста-
чання сировини для багатьох галузей, засно-
вані на принципах територіального розподілу 
праці. Внаслідок цього виник стійкий дефіцит 
товарів та послуг, що необхідні для процесу 
виробництва на промислових підприємствах. 
Незабезпеченість сировиною, матеріалами, 
високий рівень втрат, недостатнє оновлення 
основних фондів, тривали терміни оволо-
діння виробничими потужностями призвели 
до скорочення виробництва, рівень якого не 
дозволяє задовольнити потреби населення ні 
в кількісному співвідношенні, ні у якості това-
рів [2, с. 110]. 

Відомий фахівець-економіст Гранберг 
[3, с. 228] визначає таке коло проблем із 
регіонального розвитку: підвищення конку-
рентоспроможності та попиту на продукцію 
профілюючих галузей; розширення економіч-
ного потенціалу та можливостей імпортозамі-
щення за важливими видами продукції; забез-
печення зайнятості працездатного населення; 
залучення інвестицій до реального сектору 
економіки та житлове будівництво; розвиток 
соціальної сфери, зокрема житлово-кому-
нального господарства та збереження навко-
лишнього середовища; підвищення доходів 
та збалансованості бюджетів регіонів та муні-
ципальних утворень.

Внаслідок суттєвих відмінностей природно-
кліматичних, економічних та інших умов в 
регіонах України, відтворювальні процеси в 

цих мезорівневих системах є унікальними. 
Їх ефективність залежить від структурної, 
фінансової, інвестиційної, зовнішньоеконо-
мічної, соціальної та іншої регіональної полі-
тики. Збалансованість цих аспектів політики є 
необхідною умовою комплексного та пропо-
рційного розвитку економіки регіонів. Таким 
чином, формування засад ефективної, орі-
єнтованої на ефективну співпрацю та імп-
лементацію досвіду роботи в регіонах країн 
Європейського Союзу (далі – ЄС), зовнішньо-
економічної політики регіонів України визна-
чили цілі нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Для Укра-
їни визначення геоекономічних пріоритетів 
стало принциповим питанням розвитку дер-
жави як такої. Проблеми формування зовніш-
ньої стратегії розвитку, а також вирішення 
кардинальних проблем запровадження 
національної геоекономічної політики роз-
витку щодо певних міжнародних економіч-
них об’єднань та коопераційних й інтегра-
ційних процесів певною мірою досліджено в 
багатьох наукових роботах та нормативних 
актах [4; 8]. Однак у підходах до вирішення 
проблем імплементації передового досвіду, 
зокрема в умовах інтеграції до ЄС, до вітчиз-
няних умов господарювання спостерігаються 
значні розходження. 

Поступова інтеграція України до загаль-
ноєвропейських структур та налагодження 
багатосторонній кооперації з ЄС сьогодні є 
головними пріоритетами вітчизняної зовніш-
ньоекономічної політики. Європейська інте-
грація є не лише фактором прискореного 
економічного розвитку країн ЄС, зростання 
їх значення в міжнародні торгівлі, валютно-
фінансових відносинах, але й центром тяжіння 
геополітичних інтересів багатьох країн. Отри-
мання Україною повноцінного членства в 
провідних континентальних економічних і 
політичних організаціях можна вважати необ-
хідними передумовами найбільш органічної 
моделі реалізації її інтересів на світовій арені, 
перетворення її на активного учасника світо-
вої співпраці. 

Базовим правовим документом, що регу-
лює процес європейської інтеграції України, є 
Угода про партнерство та співпрацю (УПС) між 
Україною та ЄС (яке підписано ще 16 червня 
1994 р. в Люксембурзі), яке містить 9 розділів 
та 100 статей. УПС було ратифіковано Вер-
ховною Радою України 10 листопада 1994 р., 
але почало діяти лише з 1 березня 1998 р. 
після ратифікації 15 державами-членами ЄС. 
УПС стало правовою основою політичного 
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та економічного діалогу між ЄС та Україною 
(рисунок) [9].

Як будь-який глобальний процес розши-
рення ЄС має низку наслідків для України – 
як позитивних, так і негативних. Визначимо їх. 
Серед негативних наслідків для України, осо-
бливо в короткостроковій перспективі, можна 
виділити такі:

У торговельно-економічній сфері: 
– скорочення експорту в країни Балтії 

на 15 020% (за різними оцінками близько 
50 млн дол.) – до приєднання до ЄС на бал-
тійські держави приходилося близько 3% 
українського товарного експорту. Йдеться 
про мінеральну сировину, метал, продукцію 
машинобудування. Такі товари попадатимуть 
під мито, відповідно до тарифів ЄС, внаслідок 
чого їх конкурентоспроможність знизиться 
порівняно з європейськими виробниками;

– погіршення конкурентних позицій України 
щодо експорту деяких товарів середньої тех-
нологічності внаслідок поширення на нових 
членів ЄС європейських угод щодо лібералі-
зації торгівлі, а також митних преференцій, 
що надають країнам, які розвиваються (серед 
таких товарів – електричне обладнання, енер-
гетичні машини та устаткування, одяг та аксе-
суари, меблі та чорна металургія);

– впровадження ЄС-10+2 (тобто Болгарії 
та Румунії) нетарифних обмежень технічного, 
санітарного, фіто санітарного, ветеринарного 
контролю;

– втрата традиційних ринків збуту в нових 
країнах-членах внаслідок поширення на них 
антидемпінгових заходів ЄС, що стосуються 
України;

– зменшення обсягів торгівлі товарами 
військового призначення та надання послуг 
щодо їх ремонту та модернізації.

У транспортній сфері:
– зменшення обсягу пасажироперевезень 

внаслідок візового режиму з новими членами 
ЄС, особливо в прикордонних регіонах Захід-
ної України (на жаль, питання безвізового 
режиму залишається досі відкритим). Обсяги 
прикордонної торгівлі в цих районах, зокрема 
і нелегальної за різними оцінками становлять 
від 50 млн до 150 млн дол. щорічно; 

– підвищення вимог до технічного стану 
транспортних засобів, які заїжджають на 
територію ЄС, усунення окремих українських 
перевізників із їх ринку;

– зміна вимог до правил митного оформ-
лення вантажів;

– введення більш складних технологічних 
систем перепустки через державний кордон 

людей, транспортних засобів, вантажів та 
укладання відповідних угод;

– зменшення обсягів експортних та тран-
зитних вантажів внаслідок не конкуренто-
спроможності товарів, сусідніх із Україною 
східних країн.

У міграційній сфері:
– ускладнення умов для контактів між 

представниками ділових кіл, що може при-
звести до часткового згортання торговельно-
економічних зв’язків та зменшення туризму;

– обмеження доступу робочої сили із Укра-
їни на ринки праці країн ЄС, виникнення про-
блем із працевлаштуванням українських гро-
мадян та депортація нелегально працюючих у 
цих країнах, що призведе до зменшення обся-
гів валютних надходжень переважно в західні 
регіони та збільшення рівня безробіття;

– збільшення кількості нелегальних мігран-
тів (орієнтовно на 17%) внаслідок посилення 
імміграційного контролю суміжними з Укра-
їною державами на західному кордоні та не 
сформованість східних кордонів України в 
умовах проведення АТО;

– створення передумов для перетворення 
України з країни транзиту на каїну накопи-
чення нелегальних мігрантів, що пов’язане з 
суттєвим збільшенням витрат на затримання, 
утримання та видворення нелегальних мігран-
тів, а також із погіршенням криміногенної 
ситуації в Україні внаслідок розповсюдження 
приступних угрупувань, які створено за наці-
ональним принципом, концентрації мігрантів 
в окремих регіонах, зміни етнічної ситуації 
та дисбалансу між національно-культурними 
інтересами місцевого населення та мігрантів.

Серед позитивних наслідків у середньо-
строковій та довгостроковій перспективах 
можна виділити такі:

– насамперед об’єднаний ринок ЄС із 
населенням близько 500 млн чоловік може 
стати величезним у світі споживачем україн-
ських товарів. Після вступу країн-кандидатів 
до ЄС вага об’єднаної Європи у структурі 
українського експорту досягне більше 40% 
[10, с. 25]; 

– посилення ролі України для ЄС у сфері 
загальної зовнішньоекономічної та оборонної 
промисловості;

– збільшення зацікавленості ЄС в поси-
ленні режиму безпеки кордонів України 
по всьому периметру та укріплення ролі 
України як контриб’ютора регіональної 
стабільності;

– перспективним буде зниження імпортних 
мит на ринках ЄС у середньому з 9 до 4%;
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– адаптація до єдиної системи митних пра-
вил підвищить експортну конкурентоздатність 
України;

– подальший розвиток таких напрямів як: 
перспективи законної міграції та пересування 
людей, інтерація до європейського дослід-
ного простору, нові інструменти захисту та 
сприяння інвестиціям, підтримка інтеграції до 
глобальної світової системи;

– розвиток внутрішньої торгівлі послугами, 
зокрема вантажоперевезень. Важливу роль 
могла б відіграти угода між Україною та ЄС 
щодо використання українського потенціалу в 
галузі авіаційних перевезень;

– створення сприятливих умов для інте-
грації енергетичних, транспортних і телеко-

мунікаційних систем України на загальноєв-
ропейські;

– Україна може посилити свої конкурентні 
переваги в секторах чуттєвих до конкуренції 
за ціновими параметрами, у зв’язку з введен-
ням соціальних норм та стандартів в усіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства.

В цілому, розширення ЄС матиме різні 
вектори впливу на господарську діяльність в 
Україні (таблиця) [9].

У довгостроковій перспективі слід врахову-
вати фактори, які матимуть позитивний вплив 
лише після завершення певного періоду адап-
тації. Уніфікація мита та інших торговельних 
процедур, яка призведе до скорочення укра-
їнського експорту на початковому етапі (фак-

Таблиця
Можливі наслідки розширення ЄС для деяких галузей української економіки

Галузь Короткострокова перспектива Середнє- та довгострокова 
перспектива 

Металургія Скорочення обсягів виробництва, 
експортних поставок Збереження вартісного обсягу експорту

Хімічна помис-
ловість

Скорочення обсягів постачань, 
закриття ринків по окремих товар-
них позицій

Покращення позицій за обсягами та 
номенклатурою

Агро-промис-
ловий комп-
лекс 

Різке скорочення обсягів, призупи-
нення постачань у зв’язку з невід-
повідністю продукції технічним, 
санітарним та іншим стандартам

Покращення позицій за обсягами та 
номенклатурою

Військово-
промисловий 
комплекс 

Скорочення обсягів експорту това-
рів та послуг

Зростання обсягів експорту, поява 
можливостей для участі в міжнародних 
проектах

Легка промис-
ловість

Збереження вартісних обсягів 
експорту у зв’язку зі зниженням 
імпортних тарифів; закриття або 
зменшення ринків за окремими 
товарними позиціями

Зростання обсягів експорту

Машино-буду-
вання 

Збереження вартісних обсягів 
експорту у зв’язку зі зниженням 
імпортних тарифів; закриття або 
зменшення ринків за окремими 
товарними позиціями

Нарощування обсягів експорту за 
умови підвищення рівня технологічного 
експорту

Туризм 
Скорочення внутрішнього попиту 
на послуги з перспективою збіль-
шення потоків туристів із Європи

Поступове зростання обсягів туристич-
них послуг

Транспорт Зменшення обсягів перевезнь
Поступове зростання обсягів послуг за 
умови суттєвого покращення технічного 
стану транспортних засобів українських 
експедиторських компаній

Торгівля Зниження обсягів торгівлі (осо-
бливо прикордонної)

Поступове зростання обсягів торгівлі за 
умови стабільності курсу гривні

Фінансовий 
сектор 

Скорочення притоку капіталу у 
зв’язку зі зменшенням товарообігу, 
вихід із ринку незначної частки 
фінансових структур у зв’язку із 
необхідністю відповідності європей-
ським стандартам

Збільшення обсягів контрактів, покра-
щення умов для участі в міжнародних 
проектах
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тично до часу адаптації експортерів до нових 
умов), пізніше позитивно впливатиме на роз-
виток торгівлі. 

При цьому наявність спільного 1400 км кор-
доном із ЄС надає широкі можливості для роз-
витку торговельно-транзитної інфраструктури 
України, виробництва, орієнтованого на екс-
порт у ЄС, та прикордонної торгівлі. На думку 
фахівців із Міністерства економіки [10, с. 30], 
подолати негативні наслідки розширення ЄС 
можна тільки спільними діями України та ЄС, 
які мають містити:

– прийняття ЄС рішення щодо збільшення 
розмірів квот на поставки української сталі 
на рівень не нижче за середньорічних обся-
гів постачань цієї продукції в країни ЄС за 
останні роки (807 тис. т. щорічно);

– встановлення ЄС тимчасового режиму 
на імпорт до країн ЄС української продукції, 
яка підпадає під дію антидемпінгових заходів, 
на період необхідний для перегляду відпо-
відних антидемпінгових заходів. Скорочення 
термінів перегляду заяв українських виробни-
ків-експортерів до 1 місяця;

– позитивне рішення щодо поширення на 
Україну «соціальних» преференцій у межах 
Генеральної системи преференцій ЄС;

– допомога ЄС у створенні української сис-
теми моніторингу якості продукції відповідно 
до європейських норм (насамперед сільсько-
господарської продукції);

– допомога ЄС у приведенні системи стан-
дартизації та підтвердження відповідності 
України чинним у союзі стандартам, нормам 
і правилам. Створення нормативно-правової 
бази визнання результатів робот із оцінки від-
повідності українських органів сертифікації;

– цільова підтримка, зокрема із фінансо-
вих ресурсів структурних фондів ЄС та з боку 
Європейського інвестиційного банку проектів 
країн ЄС в Україні в пріоритетних для ЄС ті 
України сферах (енергетика, транспорт, еко-
логія);

– залучення України до реалізації галузе-
вих програм ЄС у сфері енергетики, екології, 
науки та освіти;

– інтеграція інфраструктурних мереж шля-
хом реалізації проектів загальноєвропей-
ського значення (модернізація та ефективне 
управління Газотранспортної системи Укра-
їни, розвиток українських часток панєвропей-
ських транспортних коридорів);

– розвиток транскордонного співробіт-
ництва з ЄС на основі єдиного фінансового 
інструменту, що побудований на принципах 
чинних для країн ЄС програм.

Стратегічними перспективами для України 
мають бути:

– реалізація стратегії випереджального 
розвитку, яка має забезпечити щорічні темпи 
зростання ВВП в Україні на рівні не нижче за 
6% (тобто у два рази вище за зростання в 
країнах ЄС загалом), подолання на цій основі 
розриву в обсягах ВВП на одну особу між 
Україною та державами-членами ЄС;

– оволодіння інноваційною моделлю струк-
турної перебудови та зростання, реалізація 
якої має забезпечити суттєве зростання кон-
курентоспроможності української економіки;

– скорочення передумов розриву в рівні 
та якості життєвих стандартів із країнами ЄС, 
формування потужного середнього прошарку 
населення – основи політичної стабільності 
та демократизації суспільства, суттєве обме-
ження загрозливої диференціації доходів 
населення та подолання бідності;

– створення передумов формування зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС;

– поглиблення інтеграційних процесів між 
Україною та 

ЄС в енергетичній сфері, співробітництво в 
розвитку транспортно-комунікаційних мереж, 
в інформаційній сфері та сфері високих тех-
нологій (секторна інтеграція);

– адаптація законодавства України в 
повному обсязі до національної системи 
права, містячи правову культуру, судову та 
адміністративну практику до системи законо-
давства та права Євросоюзу.

Як підтверджує досвід країн Центральної, 
Східної та Південної Європи, які вже увійшли 
до ЄС, процес адаптації законодавства міс-
тить декілька послідовних етапів. Для України 
доцільним є такі етапи:

– приведення законодавства України в 
повному обсязі до норм ВТО на основі торго-
вельних інтересів нашої країни в контексті повно-
правного членства в цій організації, зокрема 
з метою підвищення конкурентоспроможності 
української економіки, лібералізації зовнішньої 
торгівлі, створення сприятливого середовища 
для залучення іноземних інвестицій;

– адаптація законодавства України в прі-
оритетних сферах, пов’язаних із зовнішньою 
торгівлею, в контексті створення зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС;

– адаптація не лише у сфері внутрішнього 
ринку, а й у сфері політики безпеки, юстиції 
та внутрішніх справ. Ідеться про повне вико-
нання положень УПС та створення на цій 
основі передумов для укладання угод про 
асоціацію між Україною та ЄС;
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– адаптація правової системи України 
до права ЄС відповідно до положень Угоди 
про асоціацію з метою підготовки умов до 
вступу до ЄС.

Висновки. Отже, для подолання всіх цих 
проблем необхідно зрозуміти, що європей-
ський досвід та євроінтеграція як новий век-
тор внутрішньої та зовнішньої політики Укра-
їни, є бажанням жити в просторі європейських 
цінностей, а вже потім – як інституціональне 
приєднання до ЄС. Одним із потенційних 
факторів, що сприятиме розвитку відносин 
України з провідними державами Захід-
ної Європи та її інтеграції до європейських 
структур співпраці та безпеки, є «стратегічна 
відкритість» обох партнерів. Україна та ЄС 
формують стратегії свого розвитку, прагнуть 
визначити власні моделі розвитку в майбут-
ньому. У мінливих умовах сьогодення саме 
такій підхід дає можливість партнерам брати 
активну участь у визначенні цілій та пріори-
тетів один до одного. 

Необхідно обрати такі форми і темпи подаль-
шого зближення України та ЄС, які будуть від-
повідати реальним інтересам та можливостям 
української економіки. У наукових колах роз-
глядають декілька можливих напрямів активі-
зації інтеграційного фактору в зовнішньоеко-
номічній стратегії країни. По-перше, розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності переважно 
на основі двосторонніх торговельних відносин 
через створення зон вільної торгівлі. По-друге, 
поглиблення інтеграційних відносин у межах 
регіональних угрупувань із фактичною участю 
України. По-третє, підключення в тій чи іншій 
формі до діяльності найбільш успішно функці-
онуючих світових блоків. У будь-якому випадку 
подальше вивчення досвіду господарювання 
країн ЄС та імплементація цього досвіду в 
умовах європейського вектору зовнішньоеко-
номічної політики України отримують із кож-
ним днем усе більшої актуальності та уваги не 
лише в наукових колах, а й серед практиків-
господарників.
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Стаття присвячена особливостям формування технології прийняття управлінських рішень у контексті со-
ціально-економічного розвитку регіону. За результатами проведеного аналізу визначено, що зазначена тех-
нологія містить 4 етапи, має будуватися на основі комплексного підходу, а також на базі потреб і інтересів 
зацікавлених сторін шляхом впровадження між ними соціального діалогу.

Ключові слова: технологія, управлінське рішення, регіон, алгоритм, соціально-економічний розвиток.

Зеленко Е.А. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Статья посвящена особенностям формирования технологии принятия управленческих решений в кон-
тексте социально-экономического развития региона. По результатам проведенного анализа определено, что 
указанная технология содержит 4 этапа, должна строиться на основе комплексного подхода, а также на базе 
потребностей и интересов заинтересованных сторон путем внедрения между ними социального диалога.

Ключевые слова: технология, управленческое решение, регион, алгоритм, социально-экономическое 
развитие.

Zelenko O.O. TECHNOLOGY OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE CONTEXT OF REGIONAL SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT

This article is devoted to the peculiarities of forming of decision-making technology in the context of regional so-
cio-economic development. The results of the analysis determined that the mentioned technology includes 4 stages 
and should be based on an integrated approach as well as on the needs and interests of stakeholders which should 
be taken into account by implementing of social dialogue between them.

Keywords: technology, management decision, region, algorithm, social and economic development.

Постановка проблеми. Проблема 
визначення векторів подальшого руху під-
приємств, регіонів, держави – це проблема, 
яку досліджують уже багато років, але з 
часом не втрачає своєї актуальності. Ото-
чуюче соціально-економічне середовище, 
що перебуває у стані постійних динамічних 
перетворень, примушує систему будь-якого 
рівня та її керуючу підсистему постійно 
переглядати технологію прийняття управ-
лінських рішень, які задаватимуть напрям 
подальшого розвитку. 

В умовах розвитку регіоналістики особли-
вої актуальності набуває процес прийняття 
управлінських рішень, які сприятимуть соці-
ально-економічному розвитку регіону зага-
лом, а не тільки окремому суб’єкту госпо-
дарювання. Виникає потреба у визначенні 
новітніх технологій прийняття управлінських 
рішень, що задовольнятимуть усіх зацікавле-
них сторін економічної діяльності конкретної 
території, а не тільки в межах конкретного під-
приємства. Адже будь-яка економічна діяль-
ність хазяйнуючих суб’єктів не може супер-

ечити вимогам органів влади та потребам 
територіальної громади.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням особливостей прийняття 
рішень в умовах економічної діяльності 
займалося багато закордонних та українських 
науковців. За умови необхідності адаптації 
будь-яких західних підходів до реалій функ-
ціонування нашої національної економічної 
системи, є сенс звернути увагу на роботи 
вітчизняних дослідників і науковців, які пра-
цюють на пострадянському просторі, а саме 
на публікації: О. Бабчинської та С. Собчук [1], 
Р. Квасницької та О. Дерикот [2], О. Коваля [3], 
Л. Ситника [4], І. Кузнецова [5] та інших.

Так, О. Бабчинський та С. Собчук, дослі-
джуючи наявні методи прийняття управлін-
ських рішень, висвітлюють можливості ефек-
тивного використання закордонного досвіду 
в ситуації невизначеності, демонструють 
взаємозв’язок між використаними методами 
та їх результативністю [1, с. 22].

Аналізуючи підходи до прийняття управ-
лінських рішень, Р. Квасницька та О. Дерикот Ро
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розкривають їх сутність та зміст, виявляють 
саме ті, які є найпоширенішими в діяльності 
підприємств, визначають основні переваги та 
недоліки кожного підходу, що впливають на 
їх вибір та на кінцевий результат діяльності 
організації [2, с. 80].

О. Коваль у своєму дослідженні, обґрун-
товуючи його актуальність, дає визначення 
поняття «технологія прийняття управлін-
ського рішення», висвітлює фази й етапи 
раціональної технології прийняття управлін-
ського рішення в підприємницьких структурах 
[3, с. 257].

Достатньо комплексно до досліджуваної 
проблеми підійшов І. Кузнецов, який, окрім 
аналізу методів та механізмів прийняття 
управлінських рішень, ідентифікував також 
фактори, що впливають на управлінське 
рішення в сучасних умовах функціонування 
економічної системи [4, с. 105].

Привертає увагу дослідження Л. Cитника, 
який висвітлює проблему розробки і прийняття 
управлінських рішень в умовах кризи. Автор 
представив особливості кожного етапу підго-
товки, прийняття та виконання рішення в анти-
кризовому менеджменті, а також види управ-
лінських технологій залежно від специфіки 
підприємства і конкретної ситуації [5, с. 51].

Аналіз публікацій зазначених авторів свід-
чить про те, що більшість науковців розгляда-
ють цю проблему тільки з точки зору власників 
підприємств та економічної ефективності їх 
діяльності, що є недостатнім в умовах сучасних 
тенденцій розвитку економіки та суспільства.

Мета дослідження. Метою нашого дослі-
дження є визначення теоретичних засад та 
розробка практичних рекомендацій щодо 
формування технології прийняття управлін-
ських рішень в умовах соціально-економіч-
ного розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу. Термін 
«технологія» грецького походження і скла-
дається з двох частин: «техно» – мистецтво, 
майстерність, вміння; «логос» – методика, 
спосіб виробництва. Тобто технологія – це 
сукупність методів, предметів і матеріалів, 
організаційних заходів, які використовують у 
певній галузі людської діяльності.

Друга складова, яка потребує певних 
роз’яснень – «рішення». У сучасному житті 
має багатогранне трактування і її розгля-
дають як процес, як дію (певний акт) та як 
результат [5, с. 103]. Управлінське рішення 
має соціально-економічну природу, адже 
воно пов’язане з діяльністю людини, що керує 
іншими особами, використовуючи всі свої 

навики, вміння, здібності, знання для пошуку 
оптимального варіанта вирішення певної про-
блеми, для досягнення визначеної власної 
або спільної (суспільної) мети.

Поєднуючи все вищезазначене, можна 
стверджувати, що технологія прийняття 
управлінських рішень – це послідовність дій 
(методів, прийомів, заходів) із найбільш ефек-
тивним використанням матеріальних, інфор-
маційних та людських ресурсів, застосування 
яких дозволяє обрати оптимальний варіант 
розвитку системи. 

У цьому дослідженні йдеться про техноло-
гію прийняття управлінських рішень у контексті 
соціально-економічного розвитку регіону. Біль-
шість економічно-важливих рішень приймають 
у межах діяльності окремих суб’єктів господа-
рювання, але керівництво кожного підприєм-
ства має пам’ятати, що будь-яке рішення має 
як мінімум не суперечити цілям розвитку регі-
ону та громади що в ньому мешкає.

Розвиток регіону – це багатовимірний і 
багатоаспектний процес, який розглядають 
у контексті різних соціальних і економіч-
них цілей. Навіть якщо йдеться, з першого 
погляду, тільки про економічний розвиток, 
його розглядають спільно з розвитком соці-
альним. На сьогодні основною метою еконо-
мічного розвитку більшості країн і їх регіонів 
є поліпшення якості життя населення, тому 
процес соціально-економічного розвитку міс-
тить три найважливіші складові [6]:

– підвищення доходів, поліпшення 
здоров’я населення і підвищення рівня його 
освіти; 

– створення умов, що сприятимуть зрос-
танню самоповаги людей у результаті форму-
вання соціальної, політичної, економічної й 
інституційної систем, орієнтованих на пошану 
людської гідності; 

– збільшення свободи людей, зокрема їх 
економічної свободи.

Варто також поглянути на процес регіо-
нального розвитку з точки зору концепції ста-
лого розвитку, яка містить економічну, соці-
альну та екологічну складову. Врешті-решт усі 
дії в межах цієї концепції так чи інакше мають 
бути націлені на збалансування економічних, 
екологічних та соціальних інтересів громади 
регіону задля досягнення добробуту не тільки 
сучасного, але й наступних поколінь, що меш-
катимуть на цій території. 

Не секрет, що єдиної технології, яка під-
ходить для всіх економічних структур і гаран-
тує максимально позитивний ефект, не існує. 
У кожному конкретному випадку кожен тех-
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нологічний процес є в певному сенсі унікаль-
ним, але, безумовно, мають бути певні спільні 
характеристики про які йтиметься далі.

Теорія менеджменту виділяє сім сучасних 
підходів до прийняття управлінських рішень, 
а саме: системний, комплексний, функціо-
нальний, процесний, виробничий, поведінко-
вий, ситуаційний та інтуїтивний.

Найбільш актуальним підходом у контексті 
регіонального розвитку є саме комплексний, 
який передбачає вирахування технічних, 
екологічних, економічних, організаційних, 
соціальних, психологічних та інших аспек-

тів управління та їх взаємозв’язок. Завдяки 
такому підходу здійснюється всебічний ана-
ліз проблеми та досягається максималь-
ний синергетичний ефект. Скептики, вважа-
ють, що він є складним у застосуванні через 
потребу врахування всіх аспектів діяльності 
організації, значну його вартість і тривалість, 
але цей підхід найбільшою мірою забезпечує 
об’єктивність прийняття рішення.

У попередніх публікаціях [7, с. 211], висвіт-
люючи особливості впровадження технології 
прийняття рішень у системі економічних від-
носин, ми зазначали, що з огляду на соціаліза-

Рис. 1. Алгоритм реалізації технології прийняття управлінських 
рішень у контексті соціально-економічного розвитку регіону.

Джерело: сформовано автором на основі [3, с. 258; 8, с. 54].
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цію суспільства загалом та економічної сфери 
зокрема, зараз під час прийняття рішень вини-
кає все більша потреба в урахуванні інтересів 
усіх учасників економічної діяльності як на 
мікро-, так на мезо- і макрорівні. Може бути 
багато варіантів але в їх основі лежатиме тех-
нологія управління на базі потреб і інтересів. 

Алгоритм реалізації технології прийняття 
управлінських рішень у контексті соціально-
економічного розвитку регіону представлено 
на рис. 1.

Усю технологію, представлену у вигляді 
алгоритму на рис. 1, можна умовно поділити 
на 4 етапи: 

1. Виявлення проблеми: передбачає моні-
торинг поточної ситуації у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі організації; у разі 
виявлення негативних показників розвитку – 
чітке формулювання проблеми, що потребує 
вирішення.

2. Визначення оптимального рішення – 
другий етап – передбачає визначення крите-
ріїв та обмежень у прийняті рішень, розробку 
варіантів за умови врахування інтересів усіх 
зацікавлених сторін. Врахування тих самих 
інтересів досягається за допомогою соціаль-
ний діалогу – специфічної форми комунікацій-
ного процесу між двома або більше сторонами 
в будь-якій сфері життєдіяльності, яка дозво-
ляє дійти консенсусу щодо вирішення питань 
соціально-економічного розвитку суспільства 
[9, с. 86]. Залежно від масштабу виявленої 
проблеми цей діалог може відбуватися суто 
у внутрішньому середовищі організації (за 
участю двох сторін: керівництва і робітників), 
а може вийти за межі цієї системи і форму-
ватися між представниками підприємства та 
зацікавленими сторонами, яких так чи інакше 
зачіпає виявлена проблема розвитку. Як заці-
кавлені сторони можуть бути регіональні (міс-
цеві) органи влади, представники громади, 
неурядові організації, що захищають певні 
інтереси громадськості регіону тощо.

3. Як результат успішних консультацій 
та переговорів щодо наявних обмежень, 
критеріїв та варіантів усунення проблеми 
соціально-економічного розвитку має бути 
прийняте компромісне рішення, яке задо-
вольнятиме всі сторони діалогу. Саме воно і 
підлягає імплементації.

4. Останній етап – зворотний зв’язок з усіма 
зацікавленими сторонами, кожна з яких має 

повідомити про ступінь свого задоволення, та 
про вимірювані результаті від реалізації обра-
ного варіанта (якщо можливо зафіксувати 
кількісні показники) Зворотний зв’язок є необ-
хідною умовою задля підвищення ефектив-
ності соціального діалогу та вдосконалення 
технології прийняття управлінських рішень у 
контексті регіонального розвитку. Він дозво-
ляє виявити помилки, відхилення від запла-
нованих результатів та відкоригувати спільні 
дії в майбутньому.

Висновки. Впровадження у практичну 
діяльність запропонований алгоритму реа-
лізації технології прийняття управлінських 
рішень у контексті соціально-економічного 
розвитку дозволить:

− підвищити інтенсивність взаємодії між 
сторонами соціально-економічних відносин 
на всіх рівнях регіонального розвитку (на між-
особистісному рівні та на рівні підприємства, 
на галузевому та міжгалузевому рівні, на регі-
ональному та міжрегіональному рівні); 

− заохотити до ефективного управління на 
всіх гілках влади як на окремому підприєм-
стві, так і в межах усього регіону; 

− підвищити рівень демократизації соці-
ально-економічних відносин, адже кожен 
член колективу або громади регіону матиме 
можливість вільно висловлювати та відстою-
вати свою точку зору у процесі конструктив-
ного діалогу, особисто або через уповноваже-
них представників; 

− досягнути рівноваги у взаємовідносинах 
між представниками влади, бізнес та громади 
регіону;

− забезпечити стабільний розвиток еко-
номіки регіону, що позитивно вплине на його 
соціальну сферу;

− підвищити добробут мешканців регіону. 
Отже, враховуючи все вищезазначене, 

технологія прийняття управлінських рішень 
у контексті соціально-економічного розви-
тку регіону – це послідовність дій із найбільш 
ефективним використанням матеріальних, 
інформаційних та людських ресурсів, засто-
сування яких дозволяє обрати оптимальний 
варіант розвитку суб’єкта економічної діяль-
ності (підприємства організації) з урахуван-
ням інтересів усіх зацікавлених сторін (у вну-
трішньому середовищі організації та поза її 
межами) задля забезпечення сталого соці-
ально-економічного розвитку регіону.
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У статті комплексно досліджено наукові підходи щодо визначення іміджу регіону, його структурні компо-
ненти, визначено вплив підтримки малого бізнесу на формування позитивного іміджу регіону, виділено осно-
вні напрями підтримки підприємництва, обґрунтовано роль держави в цих процесах.

Ключові слова: імідж регіону, малий бізнес, бренд регіону, дерегуляція бізнесу, інвестиційний клімат, ін-
новаційний потенціал.

Зинченко О.А. ВЛИЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА
В статье комплексно исследованы научные подходы к определению имиджа региона, его структурные 

компоненты, определено влияние поддержки малого бизнеса на формирование положительного имиджа ре-
гиона, выделены основные направления поддержки предпринимательства, обоснована роль государства в 
этих процессах.

Ключевые слова: имидж региона, малый бизнес, бренд региона, дерегулирование бизнеса, инвестици-
онный климат, инновационный потенциал.

Zinchenko O.A. THE INFLUENCE OF SMALL BUSINESS SUPPORT ON FORMATION OF REGIONAL IMAGE
The article comprehensively reviews scientific approaches to determine the image of the region, studies its 

structural components, reveals the influence of small business support in creating a positive image of the region, 
highlights the main areas of business support, justifies the state’s role in these processes.

Keywords: image of the region, small business brand in the region, deregulation of business, investment cli-
mate, innovation potential.

Постановка проблеми. Сприйняття дер-
жави на міжнародній арені тісно пов’язане з 
її інформаційним образом – іміджем, який є 
сигналом щодо можливої співпраці та пер-
спектив взаємодії з цією державою. Імідж 
також є важливим інструментом для розви-
тку та обстоювання національних інтересів, 
оскільки створює сприятливе враження серед 
власного населення і навколишнього світу. 
Змодельований через маркетингові комуні-
кації з урахуванням соціально-політичних, 
національних, культурних особливостей імідж 
сприяє об’єднанню етнічних груп, які мешка-
ють на певній території, в єдину спільноту. 

Імідж держави є прямим наслідком фор-
мування іміджів її регіонів. Відсутність чіткої 
інформаційної політики щодо створення пози-
тивного регіонального бренду завдає серйоз-
ної шкоди іміджу держави загалом. 

І навпаки чим більше регіонів країни 
мають позитивний образ, тим якіснішим є 
імідж держави.

Як комплексне явище, імідж потребує сис-
темного підходу щодо свого формування. 
Структурними компонентами іміджу є різні 
економічні, географічні, національні, куль-

турні, демографічні характеристики держав-
ної системи. Від ступеню їх оцінки та враху-
вання в процесі розробки іміджу залежить 
його обґрунтованість та об’єктивність відо-
браження суспільної дійсності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття «імідж» є терміном, який вперше був 
використаний в естетиці та мистецтвознавстві. 
Пізніше, ставши невід’ємною характеристикою 
товару, імідж перетворився в категорію мар-
кетингу, потім став активно експлуатуватися 
щодо інших об’єктів і в інших сферах (напри-
клад, шоу-бізнес, політика тощо). Сьогодні 
поняття «імідж товару, підприємства, керів-
ника, політичного лідера, партії» доповню-
ються «іміджем району, міста, регіону, країни», 
охопивши і такі специфічні об’єкти як території.

Імідж як наукова категорія є об’єктом дослі-
дження політологів, економістів, психологів, 
соціологів, фахівців із маркетингу та зав’язків 
із громадськістю, інформаційних технологій 
та комунікацій. Найбільш фундаменталь-
ними в цій галузі є наукові праці П. Бурдье 
[1], Ж.-Ф. Ліотара [2], М. Фуко [3], Ж. Коркюфа 
[4], які заклали основи імеджелогії. Ці автори 
солідарні у твердженні, що створення націо-
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нального іміджу держави слід аналізувати як 
елемент конструювання соціальної реаль-
ності з відображенням історичного минулого, 
політичної ситуації в державі та у світі, дотри-
мання прав і свобод усіх громадян, здатності 
соціуму здійснювати дієвий захист приватної 
власності, наявності правопорядку як прин-
ципу організації суспільства, балансу співвід-
ношення кількості заможних і незаможних у 
суспільстві тощо.

Аналіз наукової літератури, присвяченої 
іміджу держави та її регіонів, дає змогу виді-
лити такі підходи щодо дослідженню іміджа: 

– геополітичний – дослідження іміджу з 
позиції географічного простору, що містять 
найбільш яскраві та ті, що запам’ятовуються, 
символи, знаки, образи і характеристики пев-
них територій, країн, регіонів, які маркують їх 
із політичного погляду [5];

– брендинговий – відображає концепцію 
«регіон (територія) – бренд», яку застосову-
ють у тому випадку, якщо уряд за допомогою 
маркетингових технологій впливає на імідж 
держави з метою наповнення його позитив-
ним сенсом [6];

– маркетинговий – у якому регіон розгляда-
ють як товар із комплексним функціональним 
наповненням, а завданням регіональних і міс-
цевих органів влади є за допомогою марке-
тингових технологій вплинути на формування 
його позитивного іміджу [7];

– психологічний – імідж території розгляда-
ють на двох рівнях: на першому рівні розкри-
вається психологічні механізми формування 
ментального образу – іміджу; на другому 
досліджується комунікаційна взаємодія імі-
джу і соціальної групи [8];

– інформаційно-комунікаційний – сфера 
формування іміджу постає як система різно-
манітних інформаційних потоків, які певними 
способами організовуються і транслюються 
відповідними інформаційними каналами різ-
ними суб’єктами. 

У межах цього підходу аналізують системні 
характеристики інформаційного політичного 
простору, методи і технології політичної кому-
нікації [9].

Представники цих підходів по-різному 
структурують імідж як комплексну категорію. 
Так, у межах геополітичного підходу компо-
нентами іміджу є найбільш яскраві та ті, що 
запам’ятовуються, символи, знаки, образи 
і характеристики, властиві певним геополі-
тичним одиницям (територіям, країнам, регі-
онам), які асоціюються з цими символами та 
формують єдиний інформаційний простір. 

Представники брендингового підходу виді-
ляють зовнішній та внутрішній бренд тери-
торії. У формуванні зовнішнього бренду 
вирішальну роль відіграють лідер держави, 
політичний дискурс (політичний режим, зако-
нодавча база, свобода слова тощо), політична 
історія, великі бренди (відомі торгові марки, 
імена видатних представників держави чи 
регіону, бренди), культурні цінності, менталі-
тет, міжнародний авторитет. До внутрішнього 
бренду належать усі владні структури та 
реформи і проекти, які ці структури здійсню-
ють у соціально-економічній сфері. 

Маркетинговий підхід розглядає імідж як 
товар у трьох вимірах: товар за задумом 
(настанови та бачення щодо розвитку терито-
рій, як із позиції влади, так із позиції населення, 
виражені в програмах та проектах), товар у 
реальному виконанні (природно-кліматичні і 
сировинні, етнографічні, історичні і культурні, 
економічні та соціальні, виробничі та інфра-
структурні особливості території) та товар із 
підсиленням (позитивний образ території, який 
формується в уяві мешканців під впливом дії 
органів влади та місцевого самоврядування).

Психологічна наука розглядає імідж як 
квінтесенцію образного мислення, виділяє 
індивідуальне ментальне сприйняття регіо-
нального бренду та сформований у соціумі 
образ регіону з його комунікаційними, іденти-
фікаційними та ціннісними характеристиками.

Комунікаційний підхід виділяє як елементи 
іміджу внутрішню і зовнішню політику, полі-
тичні процеси, регіональні медіа, масової 
комунікації.

Всі ці підходи об’єднує те, що всі вони роз-
глядають бізнес-складову розвитку регіону як 
другорядну – або з позиції формування спе-
цифічної ділової культури, або як елемент біз-
нес-комунікацій, або як механізм просування 
регіональних продуктів та послуг. 

Однак підприємницька діяльність, як пока-
зує досвід провідних країн із розвиненою рин-
ковою економікою, сприяє зміцненню конку-
рентоспроможності економіки регіону і тим 
самим формують його позитивний імідж для 
світового бізнесу. Своєю чергою залучення 
інвестицій у регіон сприяє розвитку не тільки 
економічної, а й соціальної сфери через 
створення додаткових робочих місць, роз-
виток інфраструктури та побутового обслу-
говування, відродження підприємницької 
ініціативи. Це зміцнює позитивний імідж для 
населення самого регіону, формує його спри-
ятливе ставлення до економічних і політичних 
дій влади.



429

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Невирішена частина загальної про-
блеми. Роль підприємництва, а також його 
найбільш активної форми організації – 
малого бізнесу, в економіці регіонів України 
достатньо детально вивчено. Обґрунтовано 
необхідність державної підтримки малих під-
приємств. Однак у роботах як вітчизняних, 
так і закордонних авторів ролі державної під-
тримки малого бізнесу на формування пози-
тивного регіонального іміджу приділено недо-
статньо уваги. 

Метою статті є обґрунтування ролі та роз-
криття впливу підтримки малого бізнесу на 
формування позитивного іміджу регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Істотну роль у формуванні іміджу і 
репутації території відіграє бізнес, який ство-
рений і функціонує на ній. 

Фірми і товари, що перетворилися в між-
народні бренди, піднімають престиж країни 
(регіону) походження, додають позитивні 
аспекти в регіональний імідж. Висока якість 
виробленої продукції та послуг – невід’ємна 
складова доброї репутації країни або регіону. 
Для формування позитивної репутації тери-
торії, для підвищення регіонального і рей-
тингу країни найбільш вдалі зразки продукції 
і послуг необхідно позиціонувати з упором на 
країну (регіон) походження [10]. 

За європейським досвідом саме невеликі 
компанії є індикатором розвиненої економіки. 
Аргументом цього є такі факти:

– у сталій ринковій економіці частка 
малого й середнього підприємництва у ВВП 
ринкових країн становить значну частку: так, 
у Великобританії це 50–54%, Німеччині – 
50–53%, Італії – 57–60%, Франції – 55–62%, 
США – 50–52%, Японії – 52–55%, в Україні 
лише 10–15% [11];

– малі підприємства – головний платник 
податків у країні: у 2015 р. внесок малих і 
середніх підприємств у державний бюджет 
України становив 235 млрд грн [12];

– малий і середній бізнес лідирує за кіль-
кістю створених робочих місць: у 2015 р. 
79,1% робочих місць в Україні було забезпе-
чено малими підприємствами на яких було 
створено 59% доданої вартості [12];

– невеликі компанії більш рентабельні, ніж 
великі підприємства: як свідчить статистика, 
за останні п’ять років малі та середні компанії 
весь час лідирують за обсягом реалізації про-
дукції. Так, за даними 2015 р. частка малих 
та середніх підприємств у загальному обсязі 
реалізованої в Україні продукції становить 
61% [12].

У своїй діяльності суб’єкти малого під-
приємництва стикаються з величезною кіль-
кістю проблем і перешкод для розвитку: брак 
ресурсів (фінансових, інформаційних, кадро-
вих, майнових та інших), недосконалість зако-
нодавства та політики у сфері малого бізнесу, 
перепони під час реєстрації та видачі дозво-
лів, дуже часті перевірки та інспекції. Ці труд-
нощі, через очевидні особливості суб’єктів 
малого бізнесу, не можуть бути подолані ними 
самостійно і вимагають цілеспрямованої дер-
жавної підтримки.

Основними напрямами підтримки малого 
і середнього підприємництва є фінансово-
кредитна підтримка інноваційної діяльності, 
кадрове та інформаційне забезпечення, подат-
кова політика, створення ефективної законо-
давчої бази, дерегуляція бізнесу тощо [13]. 

Механізм підтримки малого бізнесу містить 
у собі:

– формування інфраструктури розвитку – 
як державних, так і приватних організацій із 
регулювання малого бізнесу (венчурні фонди, 
бізнес-портали, торгово-промислові палати, 
бізнес-інкубатори, фінансові установи тощо); 

– створення пільгових умов використання 
державних ресурсів – фінансових, інформа-
ційних, матеріально-технічних, наукових;

– дерегуляція бізнесу – спрощення проце-
дур реєстрації та отримання дозволів, скоро-
чення кількості дозвільних документів, зняття 
регуляторних бар’єрів, зменшення кількості 
перевірок;

– стимулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, сприяння розвитку торгових нау-
ково-технічних, виробничих та інформаційних 
зав’язків із зарубіжними країнами;

– організація підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів.

Сприятливий інвестиційний клімат, гаран-
тії збереження бізнесу, мінімізація ризиків та 
адміністративних бар’єрів, інфраструктурні, 
законодавчі та адміністративні умови ведення 
бізнесу – все це необхідно для потенцій-
них інвесторів. При цьому важливі не тільки 
абстрактна привабливість території, але і 
реальні можливості реалізації в регіоні пер-
спективних проектів.

Малий бізнес має від природи дуже потуж-
ний інноваційний потенціал. Він є основним 
джерелом нововведень, генератором нових 
ідей, чому сприяють відмінні риси організації 
бізнесу: гнучкість, мобільність і адаптивність у 
швидко мінливих умовах; творча ініціатива та 
готовність ризикувати; висока продуктивність 
праці і низькі витрати виробництва; нечислен-
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ний, але найчастіше висококваліфікований 
персонал.

Через інвестиційний та інноваційний потен-
ціал, малий бізнес сприяє розвитку ділової 
активності в регіоні, а це створення додат-
кових робочих місць, розвиток інфраструк-
тури та сфери обслуговування. Формується 
позитивне сприйняття території населенням 
у побутовому, соцільно-економічному, діло-
вому, фінансовому вимірах.

Суб’єктами формування іміджу регіону є 
адміністрація регіону, ЗМІ, суспільні організа-
ції та видатні діячі різних сфер суспільства. 
Ефективність іміджу регіону багато в чому 
визначається професіоналізмом суб’єктів, що 
на нього впливають.

Висновки. Отже, підтримка малого під-
приємництва є ефективним інструментом 
формування позитивного іміджу регіону, 
який впливає на сприйняття регіону не тільки 
зовнішніми щодо регіону суб’єктами (інвесто-
рами, державною владою, суспільними орга-
нізаціями), а й населення регіону. Позитивний 

і побудований імідж може сприяє залученню 
інвестицій, спрямованих на розвиток тери-
торій і досягнення цілей сталого розвитку. 
Малий бізнес через свій інноваційний потен-
ціал, мобільність, креативність відіграє при 
цьому визначальну роль. 

Підтримка малого бізнесу потребує 
зусиль не тільки органів державної влади 
та місцевого самоврядування як головних 
суб’єктів формування регіонального імі-
джу, а й суспільних організацій, фінансових 
установ, інвестиційних фондів тощо. Важ-
ливими діями щодо розвитку малого бізнесу 
в регіоні є формування інфраструктури під-
тримки, створення пільгових умов викорис-
тання державних ресурсів, дерегуляція біз-
несу, стимулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, кадровий розвиток малих під-
приємств.

Як перспектива подальших досліджень 
доречною є розробка алгоритму стратегіч-
ного управління іміджем території на основі 
підтримки ділової активності.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бурдье П. Социология социального пространства / П. Бурдье / Пер. с франц.; отв. ред. перевода 

Н. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с. 
2. Лиотар Ж. Состояние постмодерна / Ж. Лиотар / Пер. с франц. Н. Шматко. – М., Институт 

экспериментальной социологии, 1998 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий.
3. Фуко М. Безопасность, территория, население. Цикл лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–

1978 годах. / М. Фуко / Пер. с франц. В. Быстрова, Н. Суслова, А. Шестакова. – СПб., 2011.
4. Коркюф Ф. Новые социологии / Ф. Коркюф / Пер. с франц. А. Шестакова. – СПб.: Алетейя, 2002.
5. Замятин Д. Постгеография: Капитал(изм) географических образов / Д. Замятин. – СПб.: Гуманитарная 

академия, 2014. – 592 с. 
6. Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку / С. Анхолт. – М.: Кудиц-Образ, 2004. – 272 с. 
7. Dowling G. Creating Corporate Reputations: Identity, Image, and Performance / G. Dowling – UK: Oxford 

University Press, 2001.
8. Образы государств, наций и лидеров / Под ред. Е. Шестопал. М.: Аспект Пресс, 2008. – 288 с. 
9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон – М.: АСТ, 2006. – 873 с. 
10. Семченко О. Іміджева політика України: монографія / О. Семченко. – К.: Знання, 2014. – 272 с. 
11. Фінк Т. Малий і середній бізнес: зарубіжний досвід розвитку / Т. Фінк // Молодий вчений. – 2012. – № 4. – 

С. 177–181.
12. Статистичний щорічник України за 2015 рік / Державна служба статистики України / За ред. О. Осау-

ленка. – Київ, 2016. – 560 с. 
13.  Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографія // За заг. 

ред. док. економ. наук, професора А. Ковальова. – Одеса: Атлант, 2014. – 178 с. 



431

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

удк 640.4:658.589:332.1

Інноваційний потенціал підприємств  
готельно-ресторанного бізнесу регіону

Мілашовська О.І.
доктор економічних наук,

професор кафедри готельно-ресторанної справи
Мукачівського державного університету

Грянило А.В.
асистент кафедри готельно-ресторанної справи

Мукачівського державного університету

Удут М.М.
студент

Мукачівського державного університету

Розвиток підприємства готельно-ресторанного господарства неможливий без здійснення інноваційної ді-
яльності. У світі інноваційна діяльність є тим фактором, за допомогою якого підприємство готельно-ресто-
ранного бізнесу пристосовується до змін у мікро- та макросередовищі і може здійснювати зміни у них, метою 
діяльності якого є прагнення до лідерства. Можливість підприємства готельно-ресторанного бізнесу вміло 
використовувати інновації сприяє створенню нових та займання наявних ринкових сегментів, підвищення 
рівня конкурентоспроможності та створення можливостей для підняття бізнесу на новий рівень. Тобто для 
запровадження готельно-ресторанним підприємством інноваційної діяльності можливе не лише за рахунок 
наявності фінансових та інших ресурсів, але й за здатності персоналу підприємства пристосовуватися до 
нових умов і потреб організації. А ця пристосовуваність формується лише за рахунок наявності мотиваційних 
заходів щодо персоналу на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу.

Для написання даної статті використовувалися методи спостереження, порівняння, аналізу та синтезу.
Стосовно інноваційного потенціалу підприємств готельно-ресторанного бізнесу у статті визначено чинни-

ки, які сприятимуть розвитку інноваційного потенціалу підприємства готельно-ресторанного бізнесу регіону, 
проблеми ефективного використання і розвитку інноваційного потенціалу готельно-ресторанного підприєм-
ства. Визначено напрями підвищення рівня інноваційної діяльності підприємств готельно-ресторанного гос-
подарства регіону в сучасних умовах, сформовано заходи щодо покращення інноваційної діяльності закладів 
готельно-ресторанного господарства регіону.

Розвиток інноваційної діяльності на перспективу неможливий без покращення інноваційної результатив-
ності підприємства та його персоналу, адже інноваційна діяльність повинна розглядатися як застосування 
науково-технічних засобів для діяльності зі створення нових конкурентоспроможних послуг.

Ключові слова: інновації, потенціал підприємства, інноваційний потенціал підприємства, готельно-ресто-
ранний бізнес регіону, сфера послуг, ресурси, ресурсний потенціал.

Милашовская О.И., Грянило А.В., Удут М.М. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА

Развитие предприятия гостинично-ресторанного хозяйства невозможно без осуществления инновацион-
ной деятельности. Во всем мире инновационная деятельность является тем фактором, с помощью которо-
го предприятие гостинично-ресторанного бизнеса приспосабливается к изменениям в микро- и макросреде 
и может осуществлять изменения в них, целью деятельности которого является стремление к лидерству. 
Возможность предприятия гостинично-ресторанного бизнеса умело использовать инновации способствует 
созданию новых и возрождению существующих рыночных сегментов, повышению уровня конкурентоспособ-
ности и созданию возможностей для поднятия бизнеса на новый уровень. То есть введение гостинично-ре-
сторанным предприятием инновационной деятельности возможно не только за счет наличия финансовых и 
других ресурсов, но и за счет способности персонала предприятия приспосабливаться к новым условиям и 
потребностям организации. А эта приспособляемость формируется только за счет наличия мотивационных 
мер по персоналу на предприятии гостинично-ресторанного бизнеса.

Для написания данной статьи использовались методы наблюдения, сравнения, анализа и синтеза.
Относительно инновационного потенциала предприятий гостинично-ресторанного бизнеса региона в ста-

тье определены факторы, способствующие развитию инновационного потенциала предприятия гостинич-
но-ресторанного бизнеса региона, проблемы эффективного использования и развития инновационного по-
тенциала гостинично-ресторанного предприятия. Отмечаны направления повышения уровня инновационной 
деятельности предприятий гостинично-ресторанного хозяйства региона в современных условиях, указаны 
меры по улучшению инновационной деятельности учреждений гостинично-ресторанного хозяйства региона.

© мілашовська о.і., грянило а.В., удут м.м.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективність виробництва продукції 
на підприємстві готельно-ресторанного госпо-
дарства неможлива без технологічних ресур-
сів, які утворюють сукупність процесів, правил, 
навичок, що використовуються під час виго-
товлення продукції, послуг, виконання робіт у 
будь-якій сфері виробничої діяльності. Важ-
ливим компонентом технологічних процесів є 
процеси, що охоплюють послідовні техноло-
гічні операції (дії), кожна з яких базується на 
певних природних процесах і людській діяль-
ності, та спрямовані на створення певного 
об'єкта. Характерною ознакою технологічних 
ресурсів є висока динамічність методів, тех-
нологій, що зумовлено наявністю конкуренто-
спроможних ідей, наукових розробок тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою формування інноваційного 
потенціалу підприємств займалися такі нау-
ковці, як С. Вовканич, В. Калишенко, М. Пор-
тер, А. Перлакі, А. Дзюбіна. Теоретичні основи 
формування потенціалу підприємства дослі-
джували А. Горбунова, В. Бугай, Ю. Клюєва. 
Питання формування структури інновацій-
ного потенціалу підприємства та особливості 
управління його розвитком було розкрито у 

працях О. Фарат та Р. Русин-Гриник. І. Менде-
лою, А. Миронюк розглянуто проблеми вико-
ристання інноваційного потенціалу підпри-
ємств та напрями його підвищення. Питання 
особливостей інноваційної діяльності у сфері 
послуг розглянуто Т. Данилюк. Інноваційний 
шлях розвитку підприємств готельної індустрії 
України описаний у праці Н. Бунтової. К. Гала-
сюк присвятила свої дослідження питанню 
оцінки інноваційного потенціалу підприємств 
готельного господарства. Але питання інно-
ваційного потенціалу підприємств готельно-
ресторанного бізнесу регіону розглянуто не 
в повному обсязі. Вважаємо за доцільне роз-
глянути дане питання в комплексі як у готель-
них, так і в ресторанних закладах.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розкрити зміст іннова-
ційного потенціалу підприємств готельно-рес-
торанного господарства регіону, визначити чин-
ники, які сприятимуть розвитку інноваційного 
потенціалу підприємств готельно-ресторан-
ного бізнесу регіону, сформувати заходи щодо 
покращення інноваційної діяльності закладів 
готельно-ресторанного господарства регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Визначення потенціалу, згідно з тлу-

Развитие инновационной деятельности невозможно без улучшения инновационной результативности 
предприятия и его персонала, ведь инновационная деятельность должна рассматриваться как применение 
научно-технических средств для деятельности по созданию новых конкурентоспособных услуг.

Ключевые слова: инновации, потенциал предприятия, инновационный потенциал предприятия, гости-
нично-ресторанный бизнес региона, сфера услуг, ресурсы, ресурсный потенциал.

Milashovska O.I., Gryanylo A.V., Udut M.M. INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES HOSPITALITY 
INDUSTRY OF THE REGION

The development of enterprises of hotel and restaurant business is impossible without the implementation of 
innovation. In the world innovation is the factor by which the business hotel and restaurant business adapts to 
changes in the micro and macro, and may make changes to them, the purpose of which is to strive for leadership. 
Ability Enterprise hotel and restaurant business was able to use innovation helps create new ignition and existing 
market segments, improve competitiveness and create opportunities to raise the business to a new level. That is 
to introduce the hotel and restaurant innovation now possible not only due to the availability of financial and other 
resources, but also on the ability of personnel to adapt to new conditions and needs of the organization. And this 
adaptability is formed only by the presence of incentive measures for the personnel in the company of hotel and 
restaurant business.

The article is the disclosure of the content of innovation potential business hotel and restaurant industry in the re-
gion, to identify factors that contribute to the development of innovative potential business hotel and restaurant busi-
ness in the region, create measures for improving innovation facilities of hotel and restaurant business in the region.

For this writing used methods of observation, comparison, analysis and synthesis.
Regarding innovation potential business hotel and restaurant business in the region have implemented the follow-

ing- identified factors that contribute to the development of innovative potential of enterprise hotel and restaurant busi-
ness in the region, identified the problems and the effective use of innovative potential of hotel and restaurant business.

The study noted areas of improvement of innovation business hotel and restaurant industry in the region in 
modern conditions, formed measures to improve innovation facilities of hotel and restaurant business in the region.

The development of innovation for the future is not possible without improving innovation rezultativnosti company 
and its staff, because innovation should be seen as the application of scientific and technical means for activities to 
create new competitive services.

Keywords: innovation potential of enterprise, innovation potential businesses, hotels and restaurants of the 
region, services, resources, resource potential.
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мачним словником, полягає у сукупності всіх 
наявних засобів, можливостей, продуктивних 
сил, що можуть бути використані в якій-небудь 
галузі, сфері. Виходячи із цього, потенціал 
організації визначається як сукупність умов 
і ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, 
які можуть бути використані для досягнення 
певних цілей [1, с. 13]. 

Це визначення тісно пов’язане з поняттям 
«ресурсний потенціал», оскільки увага приді-
ляється лише тому, що існує загальна сукуп-
ність ресурсів, яка може бути використана з 
відповідною, конкретною метою [2, с. 67]. 

Однак не звертаємо увагу на те, що одна і 
та ж сукупність ресурсів може за різних спо-
собів застосування і за різних зовнішніх чин-
ників забезпечувати різні кінцеві результати, 
тому не враховується здатність збільшувати 
або зменшувати ресурсні можливості підпри-
ємства [3, с. 204].

Зазначимо, що розвиток підприємства 
готельно-ресторанного господарства немож-
ливий без активного запровадження іннова-
ційної діяльності. У всьому світі саме інно-
вації є тим засобом, за допомогою якого 
підприємство готельно-ресторанного госпо-
дарства адаптується до змін у зовнішньому 
середовищі або й змінює його у власних 
інтересах, прагнучи і досягаючи економіч-
ного лідерства [2, с. 66].

Здатність підприємства до застосування 
інновацій є його невід'ємним складником, 
завдяки чому він займає вільні чи створює нові 
ніші на ринку, конкурентні можливості, забез-
печуючи цим розширення бізнесу [3, с. 202].

Отже, для застосування інновацій необ-
хідні не тільки ідея та фінансові можливості, 
але й готовність і здатність персоналу відмо-
витися від звичного і опановувати нове. Ця 
готовність формується через відповідні моти-
вації [4, с. 15]. 

Потенціал розвитку підприємства готельно-
ресторанного господарства охоплює не лише 
його ресурсні складники, але й значно залежить 
від ступеня адаптації та застосування підприєм-
цем змін у системі інновацій. Для забезпечення 
розвитку організації необхідно, щоб у керівника 
були мотив і стимул до забезпечення успіху та 
отримання влади тощо [5, с. 127].

Можемо зазначити, що формування 
потенціалу підприємства готельно-ресторан-
ного господарства – це визначення ресурсів, 
можливостей і резервів потенціалу підпри-
ємства на довгострокову перспективу, що 
призведе до конкурентоспроможності даної 
організації [6, с. 15].

У результаті досліджень можемо окреслити 
чинники, які сприяють підвищенню ефектив-
ності формування потенціалу підприємства 
готельно-ресторанного господарства регіону:

• оновлення, збільшення та модернізації 
матеріально-технічної бази;

• залучення до роботи на підприємстві 
готельно-ресторанного господарства моло-
дих, ініціативних, умілих працівників;

• оптимізація наявної на підприємстві 
організаційної структури управління для 
ефективнішої роботи підприємства ГРГ;

• підвищення оборотності капіталу на під-
приємстві ГРГ;

• дослідження інформаційної бази, необ-
хідної для стабільної роботи підприємства ГРГ;

• запровадження новітніх технологій 
виробництва послуг закладами ГРГ.

Інноваційний потенціал у комплексі опи-
сує можливості підприємства готельно-ресто-
ранного бізнесу запроваджувати інноваційну 
діяльність, тому управління інноваційним 
потенціалом є основним завданням для під-
приємства готельно-ресторанного бізнесу, 
оскільки ефективність діяльності в умовах 
сьогоднішньої конкуренції залежить від здат-
ності створювати й активно запроваджувати 
організаційні, технічні, маркетингові та інші 
інноваційні заходи, які створюють інновацій-
ний потенціал [5, с. 126]. 

У процесі дослідження нами було вияв-
лено, що існують проблеми ефективного 
використання і розвитку інноваційного потен-
ціалу готельно-ресторанного підприємства 
регіону, а саме:

– нестача фінансових ресурсів та заста-
ріла матеріально-технічна база готельно-рес-
торанних підприємств;

– постійний пошук кваліфікованої робочої 
сили;

– недосконалість законодавства, яке регу-
лює інноваційну діяльність готельно-ресто-
ранного бізнесу;

– високий ступінь зносу технологічного 
обладнання, устаткування, матеріально-тех-
нічних засобів закладів готельно-ресторан-
ного бізнесу;

– нераціональність методики оцінки ефек-
тивності інноваційної діяльності;

– відсутність ресурсів підтримки інновацій-
ної діяльності для підприємств.

Виходячи з вищевказаних проблем, можна 
визначити такі напрями підвищення рівня 
інноваційної діяльності підприємств готельно-
ресторанного господарства регіону в сучас-
них умовах:
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– запровадження заходів науково-техніч-
ного прогресу на підприємствах ГРГ методом 
купівлі новітнього програмного забезпечення;

– активна співпраця з популярними закла-
дами готельно-ресторанного бізнесу, запози-
чення досвіду;

– запровадження кадрової політики з 
метою стимулювання персоналу щодо актив-

ної та плідної співпраці на підприємствах ГРГ, 
підвищення їх кваліфікації, покращення про-
фесійних здібностей та навичок;

– орієнтація підприємства на розвиток іннова-
ційної діяльності на довгострокову перспективу;

– запровадження фінансування технічних 
засобів та заходів щодо активізації інновацій-
ної діяльності;

Рис. 1. Заходи щодо покращення інноваційної діяльності закладів 
готельно-ресторанного господарства регіону

Фактори, що перешкоджають розвитку інноваційної діяльності підприємств 
готельно-ресторанного господарства

Інноваційний розвиток готельно-ресторанних підприємств досліджено не в 
повному обсязі

Недостатність вивчення інноваційних процесів у системі інфраструктури 
закладів готельно-ресторанного господарства

Несприятливий інновацийний клімат

Нестабільність економічної та політичної ситуації в країні

Невідповідність готельних послуг європейським та світовим стандартам, 
відсутність єдиної системи класифікації закладів розміщення в країні

Проблеми якості послуг закладів ресторанного господарства

Заходи, які забезпечать розвиток інноваційної діяльності закладів готельно-
ресторанного господарства

Визнання громадськістю інновацій готельно-ресторанного господарства

Запровадження звітності закладами готельно-ресторанного господарства стосовно 
інноваційної діяльності

Сприяння науковим дослідженням стосовно інноваційної діяльності закладів 
готельно-ресторанного господарства

Сприяння закладам готельно-ресторанного господарства, які займаються 
інноваційною діяльністю, з боку держави

Усунення недоліків у готельно-ресторанній сфері щодо надання послуг 
проживання, харчування, кваліфікації персоналу, модернізація матеріально-

технічної бази
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– оптимізація використання природних та 
енергетичних ресурсів, перехід на інші види 
опалення та енергопостачання (опалення 
дровами, енергопостачання за рахунок соняч-
них батарей) [6, с. 17].

Можемо сформувати заходи щодо покра-
щення інноваційної діяльності закладів 
готельно-ресторанного господарства регіону 
(рис. 1).

Інноваційну активність підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу визначають 
такі групи факторів: 

1. зовнішні (загальні та економічні): пра-
вові, політичні, тенденції запровадження інно-
ваційної діяльності в державі, формування 
інфраструктури інновацій та ін.;

2. зовнішні (регіональні): відсоток засто-
сування інноваційної діяльності підприєм-
ствами на регіональному рівні, обсяг інвес-
тицій в інноваційну діяльність та їх структура 
на регіональному рівні, формування іннова-
ційної інфраструктури, підтримка з боку регі-
ональних органів влади питань інноваційної 
діяльності, привабливість регіону до запрова-
дження інвестицій та ін.;

 3. внутрішні: відношення підприємства в 
галузевому аспекті, державні дотації та запро-
вадження системи пільг та всіх видів ресурсів, 
фінансова ситуація та результати діяльності 
підприємства готельно-ресторанного бізнесу 
та ін. [4, с. 14].

Нестабільною нішею в розвитку інновацій-
ного потенціалу підприємств готельно-ресто-
ранного бізнесу є:

1. неефективність механізму управління на 
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
в організаційно-економічному аспекті;

2. недостатність матеріальних ресурсів для 
пошуку можливостей раціонального застосу-
вання напрямів інноваційної діяльності для 
закладів готельно-ресторанного бізнесу;

3. застосування нераціональних методик 
оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
готельно-ресторанного бізнесу;

4. потреба у використанні новітнього тех-
нологічного обладнання закладами готельно-
ресторанного господарства для більш раціо-
нального процесу виробництва послуг;

5. високий рівень ризику під час запрова-
дження інноваційної діяльності, адже резуль-
тат є невизначеним;

6. нераціональна робота служби маркетингу;
7. неоднозначність системи мотивації пер-

соналу, тому що результат є неоднозначним.
Висновки з цього дослідження. Розви-

ток інноваційної діяльності на перспективу 
неможливий без покращення інноваційної 
результативності підприємства та його пер-
соналу, адже інноваційна діяльність повинна 
розглядатися як застосування науково-техніч-
них засобів для діяльності зі створення нових 
конкурентоспроможних послуг. 
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У статті досліджено основні аспекти соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської об-
ласті. Виявлено основні чинники впливу на формування та використання виробничого і соціального потенці-
алу територіальних громад в умовах ринкових трансформацій. Визначено проблеми та шляхи їх подолання.

Ключові слова: сільська територія, сільський розвиток, сільська територіальна громада, соціально-еко-
номічний розвиток, багатофункціональні системи.

Мовчанюк А.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТО-
РИЙ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

В статье исследованы основные аспекты социально-экономического развития сельских территорий Чер-
касской области. Выявлены основные факторы влияния на формирование и использование производствен-
ного и социального потенциала территориальных общин в условиях рыночных трансформаций. Определены 
проблемы и пути их преодоления.

Ключевые слова: сельская территория, сельское развитие, сельская территориальная община, соци-
ально-экономическое развитие, многофункциональные системы.

Movchaniuk A.V. FEATURES OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 
OF CHERKASY REGION

In the article considers the basic aspects of socio – economic development of rural areas Cherkasy region, iden-
tified the major factors influence the formation and use of industrial and social potential of communities in terms of 
market transformations, defined its problems and ways to rectify them.

Keywords: rural areas, rural development, rural communities, socio-economic development, multifunctional 
system.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Комплексний соціально-економіч-
ний розвиток сільських територій базується 
на засадах прогресивного розвитку аграр-
ного сектору економіки визначеного регіону і 
полягає у вирішенні соціальних, екологічних, 
демографічних потреб сільського населення.

В умовах трансформаційної економіки 
основні складники соціальної та регіональної 
політики розвитку сільських територіальних 
громад полягають у визначенні організаційного 
і фінансового забезпечення, пріоритетності 
державного регулювання розвитку населених 
пунктів та залучення інвестиційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенню проблеми соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій присвячено 
наукові дослідження відомих учених-еконо-
містів, а саме: В.Г. Андрійчука, О.Г. Булавки, 
М.Й. Маліка, С.М. Кваши, А.В. Лісового, 
П.Т. Саблука, В.К. Терещенка, О.М. Шпичака, 
В.В. Юрчишина та ін. Проте, незважаючи на 
стрімке зростання наукових досліджень у 
цьому напрямі, увага до проблем соціально-

економічного розвитку сільських територій 
в Україні не втратила своєї актуальності, 
оскільки відповідає об'єктивним потребам 
суспільства. Необхідність обґрунтування тео-
ретичних засад соціально-економічного роз-
витку сільських територій зумовлюють акту-
альність теми, що розглядається.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зрос-
таючий інтерес учених до названої пробле-
матики, багатопринципові питання позначено, 
але не вирішено. Одна з проблем сталого 
розвитку сільських територій – деградаційні 
процеси великої частини сільських територій, 
які через послаблення виробничих структур 
на селі поглибили проблеми безробіття, бід-
ності, трудової міграції, демографічної кризи. 
Питання збереження людського ресурсу шля-
хом розширення сфери зайнятості, забез-
печення достойних умов життєдіяльності 
в сільських населених пунктах є одними з 
визначальних факторів у сприянні розвитку 
сільських територій та їх соціально-економіч-
ної інфраструктури.

© мовчанюк а.В.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основним завданням дослідження 
є аналіз основних аспектів соціально-еконо-
мічного розвитку сільських територій Черкась-
кої області для визначення засобів і шляхів 
подолання проблем, що є на цих територіях.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Протягом багатовікового історичного 
розвитку цивілізованого суспільного буття на 
теренах України селянство традиційно посі-
дає досить важливе місце як найдавніша 
спільнота, безпосередньо пов’язана із сіль-
ськогосподарським виробництвом. Його тру-
дова діяльність відіграє досить важливу роль 
у стійкому створенні продовольчих ресурсів 
для забезпечення потреб населення країни, 
гарантування її продовольчої безпеки у світо-
вому ринковому просторі.

Аграрний сектор України є органічною 
частиною економіки, основним завданням 
функціонування якого є забезпечення про-
довольчої безпеки країни та її експортного 
потенціалу. Він охоплює три чверті території 
України, на якій проживає третина населення 
і формується близько 60% фонду споживання 
та створюється 10% валового внутрішнього 
продукту. 

Говорячи про роль аграрної економіки, пер-
шочергово слід зазначити, що дана галузь є 
основним ресурсним потенціалом у створенні 
робочих місць для сільського населення та 
поряд із цим забезпечує робочі місця у низці 
інших галузей вітчизняної економіки: харчовій і 
переробній промисловості, торгівлі, транспорті 
і т. д. Функціонування та розвиток аграрного 
виробництва в сільській місцевості прямо про-
порційно впливає на рівень безробіття, тру-
дову міграцію, соціально-економічний склад-
ник життєвого рівня сільської території.

Всебічний аналіз соціально-економічних 
показників сільських територій дає змогу 
відзначити характерні тенденції, які мають 
визначальний вплив на розвиток сільської 
місцевості з її об’єктами соціальної та кому-
нальної інфраструктури. Параметри розви-
тку сільських територій напряму залежать від 
становища аграрного виробництва на даній 
місцевості, адже векторність функціонування 
сільськогосподарської галузі, рівень інтен-
сифікації виробництва впливають на розши-
рення (скорочення) трудових робочих місць, 
на стан соціально-культурного облаштування 
сіл, розвиток комунального забезпечення 
населених пунктів. 

На жаль, слід зазначити, що нині в значній 
частині сільських територій держави бракує 

інвестицій для створення сучасного, ефектив-
ного сільського господарства на промисловій 
основі. Підприємницькі ініціативи аграріїв 
гальмуються поганими умовами ведення біз-
несу, які характеризуються відсутністю дієвої 
державної підтримки, недоступністю належ-
них кредитних ресурсів, уразливістю коливань 
політичних подій та ринкової кон’юнктури, 
а також нестабільністю цінової політики на 
сільськогосподарську продукцію. Слабка 
диверсифікація економіки, низький рівень 
соціально-економічної інфраструктури впли-
вають на міграцію населення із сіл, і переду-
сім молоді, яка за таких обставин не вважає 
за доцільне жити в сільській місцевості, що в 
результаті поступово призводить до переходу 
сіл у ранг депресивних населених пунктів. 

Ураховуючи політичну, економічну значи-
мість сталого функціонування аграрного сек-
тору та його розвиток для економіки держави, 
вимагає концептуальних засад формування 
нових моделей сільського розвитку, які б від-
повідали урахуванням інтеграційного курсу 
України до стандартів ЄС з врахуванням наці-
ональних традицій та перспектив розвитку 
сільськогосподарського виробництва регіо-
нальних рівнів та територіальних громад.

Комплексне розв’язання проблем соці-
ально-економічного розвитку сільських тери-
торій має відбуватися на основі оптимізації 
їх соціальної і виробничої інфраструктур, під-
вищення зайнятості сільського населення, 
нарощування обсягів сільськогосподарського 
виробництва із забезпеченням конкуренто-
спроможності виробленої продукції, охорони 
довкілля та відтворення і збереження при-
родних ресурсів. Окрім того, головна концеп-
ція стратегії розвитку сільської території має 
базуватися на посиленні ролі місцевого само-
врядування. Коли в селі, на місцевості, буде 
активізований людський потенціал, зорієнто-
ваний на організацію ініціатив задля розвитку 
економіки, аграрного виробництва, розши-
рення виробничих видів діяльності, тоді про-
цес розвитку сільської місцевості матиме пер-
спективи. Також слід зазначити, що великою 
мірою на забезпеченість сталого соціально-
економічного розвитку сільських територій 
впливає інвестиційна привабливість терито-
рії, реалізація інвестиційного забезпечення.

Поліпшення соціального та економічного 
становища на селі вимагає, насамперед, 
дослідження регіональних особливостей, 
умов ведення сільськогосподарського вироб-
ництва, можливостей здійснення комплексних 
перетворень в аграрній сфері, включаючи 
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план заходів щодо підготовки сільськогоспо-
дарських підприємств та індивідуальних гос-
подарств до діяльності в умовах повноцінного 
функціонування ринку землі.

Перетворення агропромислового комп-
лексу на високоефективний, конкуренто-
спроможний сектор економіки держави – це 
питання здатності агропромислового комп-
лексу країни інтегруватися у світовий аграр-
ний ринок. 

Площа сільськогосподарських угідь Чер-
кащини становить 3,5% земель України, при 
цьому область виробляє 6,1% загальнодер-
жавного обсягу валової сільськогосподар-
ської продукції і входить до першої п’ятірки 
серед регіонів країни за даним показником. За 
виробництвом валової продукції в розрахунку 
на одну особу сільськогосподарські товарови-
робники Черкаської області з 2010 р. займа-
ють перше місце серед регіонів України. Так, 
за 2015 р. вироблено продукції на 11 722 грн. 
(у постійних цінах 2010 р.), середній показник 
у державі – 5 587 грн. [4]. 

Основними виробниками сільськогоспо-
дарської продукції є сільськогосподарські 
підприємства, які в загальному обсязі виро-
бляють протягом останніх років 75% валової 
продукції. 

У процесі здійснення аграрної реформи, 
орієнтованої на механізми ринкової економіки, 
вагому роль у реструктуризації системи аграр-
ного виробництва зіграв Указ Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо при-
скорення реформування аграрного сектора 
економіки» від 3 грудня 1999 р. [2]. Основні 
засади вищевказаного Указу спрямовані на 

формування ефективних організаційно-право-
вих форм господарювання, створених на заса-
дах приватної (приватно-орендної) власності. 

Сільське господарство потребувало ради-
кальних змін із спрямуванням на інтенсифіка-
цію виробництва, яка сприяла б отриманню 
більших урожаїв сільськогосподарських куль-
тур завдяки поліпшенню обробітку земель, 
внесенню добрив, використанню отрутохі-
мікатів відповідно до науково обґрунтова-
них норм ведення землеробства та ін., під-
вищенню продуктивності худоби за рахунок 
селекції, поліпшенню кормової бази тощо. 
Здійснення заходів щодо переоснащення, 
модернізації виробництва потребували зна-
чних фінансових і матеріальних інвестиційних 
вливань, яких, на жаль, колективні сільсько-
господарські підприємства і не могли само-
стійно залучити через відсутність власних 
обігових коштів, спад виробництва протягом 
останніх років минулого століття. 

В умовах аграрної реформи набув нових 
рис розвиток особистих селянських госпо-
дарств, а саме за рахунок отримання земель-
них часток (паїв) під час роздержавлення 
земельних площ колективних сільськогос-
подарських підприємств протягом 1994–
1995 рр. У ході земельної реформи в Чер-
каській області 347,1 тис. членів колективних 
сільськогосподарських підприємств отримали 
право на земельний пай із загальної площі 
до розпаювання 902,5 тис. гектарів. Середній 
розмір земельної частки (паю), приватизова-
ної громадянами, по області становить 2,6га. 
Загалом 310,8 тис. власників земельних площ 
уклали договори оренди із суб’єктами госпо-

Таблиця 1 
Виробництво валової продукції сільського господарства в Черкаській області  

(у постійних цінах 2010 р., млн. грн.)
 1990 р. 2000 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Україна 282774,2 151022,2 252859,0 251427,2 239467,3
Черкаська область 11276,5 6532,8 14946,9 14710,3 14622,1
Частка валової продукції Черкаської 
області в загальнодержавному виробни-
цтві, %

4,0 4,3 5,9 5,9 6,1

Сільськогосподарські підприємства 8436,7 3226,6 11335,6 11102,8 10985,5
Частка продукції в загальнообласному 
виробництві, % 74,8 49,4 75,8 75,5 75,1

Господарства населення 2839,8 3306,2 3611,3 3607,5 3636,6
Частка продукції в загальнообласному 
виробництві, % 25,2 50,6 24,2 24,5 24,9

Виробництво продукції на одну особу, грн.
Україна 5449 3071 5559 5847 5587
Черкаська область 7364 4574 11821 11713 11722
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дарювання різних форм власності на предмет 
передачі в оренду земельних наділів загаль-
ною площею 803 тис. гектарів.

Аналіз розподілу сільськогосподарських 
угідь за користувачами засвідчує, що порів-
няно з 1990 р. починаючи з 2000 р. відбулося 
збільшення частки сільськогосподарських 
угідь, що знаходяться у власності і користу-
ванні населенням з 8,8% у 1990 р. до 22,8% 
у 2015 р., за одночасного зменшення питомої 
ваги земель у сільськогосподарських підпри-
ємствах з 88,7% до 68% за відповідний період.

Із загальної площі сільськогосподарських 
угідь області у власності та користуванні 
сільськогосподарських підприємств та гос-
подарств населення в 2015 р. перебувало 
1 316,8 тис. га, із них 987,8 тис. га – у користу-
ванні сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств.

Групування сільськогосподарських підпри-
ємств Черкаської області за розмірами вико-
ристовуваних площ сільськогосподарських 
угідь засвідчило, що найбільша частка землі – 

41,5% перебуває в оренді у 14,5% підприємств 
із загальної кількості підприємств, які мають 
у користуванні земельні площі із середньою 
площею обробітку одним підприємством від 
1 до 3 тис. га, площами, найбільш оптималь-
ними для розвитку інтенсивного сільськогос-
подарського виробництва із співвідношенням 
галузей рослинництва і тваринництва.

У сільському, лісовому, рибному господар-
стві Черкаської області у 2012 р. було зайнято 
46,5 тис. осіб, що становить 27,7% зайня-
того населення. Для порівняння: у 2000 р. за 
даним видом економічної діяльності працю-
вало 129,7 тис. осіб, або 31,8% від загальної 
кількості зайнятого населення області. Без-
посередньо в сільськогосподарських підпри-
ємствах області кількість зайнятих працівни-
ків у сільськогосподарському виробництві в 
2013 р. зменшилася до 31,6 тис. із 36,2 тис. 
працюючих у 2008 р. Дана тенденція має 
негативний вплив на соціально-економічний 
стан сільських жителів, адже, враховуючи 
сезонний характер виробництва рослинниць-

Таблиця 2 
Використання земельних угідь за категоріями господарств в Черкаській області

Показники 1990 р. 2000 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Сільськогосподарські угіддя
Всього облікованої площі, тис. га 1458,4 1456,4 1450,8 1450,8 1450,8
сільськогосподарські підприємства, тис. га 1293,7 1160,2 985,8 983,7 987,8
у т. ч фермерські господарства, тис. га - 34 135,9 147,0 152,4
частка землі у володінні сільськогосподарських 
підприємств, %

88,7 79,7 67,9 67,8 68,0

господарства населення, тис. га. 127,7 199,6 322,8 329,2 329,0
частка землі у володінні господарств населення, 
%

8,8 13,7 22,2 22,7 22,8

Рілля
Всього облікованої площі, тис. га 1297,1 1279,9 1270,7 1271,3 1271,9
сільськогосподарські підприємства, тис. га 1165 1077,7 948,1 948,0 950,0
частка землі у володінні сільськогосподарських 
підприємств, %

89,8 84,2 74,6 74,6 74,7

господарства населення, тис. га 112,7 177 286,3 291,4 292,0
частка землі у володінні господарств населення, % 8,7 13,8 22,5 22,9 23,0

Таблиця 3 
Чисельність працюючих та середньомісячна заробітна плата  

в сільському господарстві Черкаської області
2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Зайняті в сільському господарстві, осіб 32493 31564 30282 28868
- у рослинництві 18991 19048 18437 17818
- у тваринництві 13502 12516 11845 11050
Середньомісячна заробітна плата в усіх галузях еконо-
міки, грн. 1835 2682 2829 3360

у сільському господарстві, грн. 1608 2458 2661 3178
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кої продукції, сприяє в період з листопада по 
лютий низькій еквівалентності зайнятості пра-
цюючих у сільськогосподарському виробни-
цтві, що призводить до звільнення працівни-
ків, зайнятих на польових роботах, у зв’язку 
із завершенням комплексу робіт. Жителі сіль-
ських населених пунктів, особливо серед-
нього та молодого віку, не маючи альтерна-
тиви сільськогосподарському виробництву, 
яке, своєю чергою, не забезпечує працюючих 
постійною роботою, виїжджають із сіл, для 
пошуку роботи і кращого життя. 

Невисокий рівень заробітної плати порів-
няно з іншими сферами економічної діяль-
ності, незабезпеченість постійною роботою, 
відсутність професійного росту, занепад 
соціальної інфраструктури на селі знижують 
бажання молоді працювати в сільськогоспо-
дарському виробництві, спричиняють пере-
їзд працездатного населення із сіл у пошуках 
альтернативної, більш оплатної роботи в міс-
цях із вищим життєвим рівнем. Це негативно 
відбивається на відтворені людського і трудо-
вого потенціалу сільських населених пунктів 
і, як наслідок, надзвичайно загострює про-
блему розширеного демографічного відтво-
рення сільського населення. 

Враховуючи, що основою економіки Чер-
каської області є сільськогосподарське вироб-
ництво, питання працевлаштування сіль-
ського населення, забезпечення зростання 
життєвого рівня населення та поліпшення 

соціальної, комунальної інфраструктури на 
селі залишаються досить актуальними. Для 
формування основних засад розвитку сіл у 
Черкаській області розроблена в 2011 р. і при-
йнята обласна цільова програма «Село Чер-
кащини 2020» [3], спрямована на реалізацію 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій. Стратегією Програми є розвиток не 
лише сільськогосподарського виробництва, а 
й розширення торговельної, побутової, кому-
нальної сфер на селі.

Підвищення соціального рівня на селі 
необхідно стимулювати за двома основними 
напрямами розвитку. Перший – розвиток сіль-
ськогосподарського виробництва, зокрема 
його трудомістких галузей, а саме тваринни-
цтва, овочівництва. Другий напрям – розвиток 
аграрної інфраструктури на селі за рахунок 
створення переробних цехів сільськогоспо-
дарської продукції, обслуговуючої коопера-
ції з надання механізованих, транспортних 
послуг, заготівлі та реалізації продукції, сіль-
ського зеленого туризму. 

Альтернативним видом зайнятості сіль-
ського населення може стати розвиток аграр-
ного туризму як один із найперспективніших 
напрямів розвитку туристичної сфери. Пози-
тивний вплив сільського зеленого туризму на 
вирішення соціально-економічних проблем 
села полягає передусім у тому, що він розши-
рює сферу зайнятості сільського населення, 
особливо жінок, і дає селянам додатковий 

Рис. 1. Розподіл сільськогосподарських підприємств Черкаської області 
за розміром використовуваної площі сільськогосподарських угідь
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заробіток; збільшує можливості зайнятості 
сільського господаря не тільки у виробничій 
сфері, але й у сфері обслуговування; сприяє 
збереженню пам’яток історико-культурної 
спадщини, відродженню і розвитку місцевих 
народних звичаїв, промислів. 

Соціально-економічний розвиток сільських 
територій Черкаської області значною мірою 
залежить від забезпеченості фінансовими 
ресурсами територіальних органів управління 
та їх ефективного використання на фінансу-
вання соціально спрямованих бюджетних 
установ – закладів освіти, медицини, куль-
тури, молодіжних програм розвитку, впоряд-
кування та благоустрій населених пунктів. 
Нині проблемним питанням для сільських 
жителів, особливо тих, які проживають у від-
далених селах, залишається низька охопле-
ність інформаційно-консультативними послу-
гами, адміністративними послугами. Для 
вирішення даних питань органи місцевого 
самоврядування мають спрямовувати заходи 
на покращення забезпеченості сіл інформа-

ційними ресурсами, а саме доступним швид-
кісним Інтернет-зв’язком, засобами масової 
інформації. 

Висновки з цього дослідження. Загаль-
ний стратегічний напрям соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій убачається 
у вирішенні пріоритетних напрямів розвитку: 
підвищенні економічної ефективності сіль-
ськогосподарського виробництва, підвищенні 
рівня зайнятості населення за рахунок роз-
витку інфраструктурних об’єктів, нових видів 
діяльності, альтернативних сільськогосподар-
ському виробництву, використанні внутріш-
нього ресурсного потенціалу з формування 
конкурентоспроможного середовища на селі 
для покращення інвестиційної привабли-
вості території. Досягнення сталого розвитку 
сільських територій як урівноваженого стану 
можливо в поєднанні системної трансфор-
мації суспільно-економічних взаємовідносин 
управлінських рішень, які забезпечують еко-
номічний прогрес розвитку даної території, 
соціальний добробут її жителів.
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У статті розглянуто теоретичні основи аналізу взаємозв'язку між галузевою структурою виробництва і ди-
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В статье рассмотрены теоретические основы анализа взаимосвязи между отраслевой структурой произ-
водства и динамикой регионального развития. Сформирован методический подход для оценки системы сба-
лансированных макроэкономических показателей, отражающих основные взаимосвязи в экономике региона. 
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The theoretical bases of the analysis of interrelation between the industrial structure of production and the dy-
namics of regional development are considered in the article. A methodical approach is developed to assess the sys-
tem of balanced macroeconomic indicators that reflect the main interrelations in the economy of the region. The ne-
cessity of modeling of system interbranch and interregional interrelations of the regional economy is substantiated.
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Постановка проблеми. За роки ринкових 
перетворень у багатьох регіонах країни від-
булася деформація структури економіки, що 
негативно позначається як на ефективності 
регіональної економіки, так і на соціальному 
розвитку. Процеси глобалізації проникнули 
на регіональний рівень економіки, що змушує 
господарюючі суб’єкти та регіональні органи 
влади вживати заходи щодо структурної пере-
будови економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань структурних зрушень в 
економіці регіонів присвячено праці багатьох 
вчених, зокрема Біла Н.Г. [1], Бойко О.М. [2], 
Гончаров Ю.В. [3], Коломийцева О.В. [4], Луц-
ків О.М. [5], Кононенко В.І. [6], Титаренко Л.М. 
[7] та ін.

Проте багато питань, пов’язаних із сучас-
ним станом формування структури економіки 
регіонів країни залишаються невирішеними. 

Цілі статті. Мета статті полягає в кон-
цептуальному обґрунтуванні пріоритетних 
напрямків структурних зрушень в економіці 
регіону та механізмів їх реалізації на основі 
теоретико-методичного дослідження проце-
сів структурної трансформації в регіональних 
економічних системах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення економічної асиметрії регі-
онів країни в структурному аспекті обумов-
лено комплексом причин, основними з яких є 
подальша диференціація територій за рівнем 
економічного розвитку, посилення економіч-
ної диспропорційності, що найчастіше прояв-

© папп В.В., Бошота н.В.
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ляються в крайніх формах дезінтеграції еко-
номічного простору країни.

Економіка регіонів знаходиться в постій-
ному розвитку: те що сьогодні вважається 
нормою, завтра стане відхиленням від неї. 
Багато якісних характеристик регіонального 
розвитку, таких як інтелектуальний потенціал 
регіону або якість життя на сьогоднішній день 
взагалі не піддаються вимірюванню. Також є 
спірним питання необхідності законодавчого 
оформлення навіть таких порівняльних пара-
метрів, як рівень життя населення або серед-
ній споживчий кошик. 

Зрушення в структурі економіки – це 
складна система зміни взаємопов'язаних 
пропорцій, що протікають під впливом наяв-
ного технічного базису, соціальних механіз-
мів виробництва, розподілу, обміну та спожи-
вання відповідно до інтересів громадськості, 
потребами, наявними ресурсами і досягнутим 
рівнем продуктивності праці та ефективності 
капіталу. Будь-які структурні зрушення можна 
виміряти, розглядаючи динаміку зміни пито-
мої ваги і частки відповідного структурного 
елементу або показника часу.

Механізм структурних зрушень передбачає 
суперечливу взаємодію елементів економічної 
структури, за допомогою яких здійснюються 
структурні зміни. Стосовно структури еконо-
міки механізм структурних зрушень можна 
визначити як механізм узгодження зрушень 
в структурі виробництва, розподілу, обміну 
та споживання зі зрушеннями в структурі 
потреб. Як і будь-який економічний механізм, 
механізм структурних зрушень складається 
з суб'єктів, об'єктів і їх взаємодії. Суб'єктами 
структурних зрушень є господарюючі суб'єкти 
на різних рівнях економіки. Об'єктами струк-
турних зрушень є різні елементи економічної 
системи, що становлять ті чи інші економічні 
пропорції, що володіють якісною і кількісною 
визначеністю на макро-, мезо- і мікрорівнях. 
Це можуть бути окремі категорії населення з 
різним рівнем доходу, елементи попиту і про-
позиції, виробничі одиниці, ранжування за 
формами власності, обсягом виробленої про-
дукції, галузевою ознакою і т.д.

Завдання оптимізації механізму структур-
них зрушень в економіці на сучасному етапі 
розвитку не може бути успішно вирішене без 
застосування провідних логістичних техноло-
гій і підходів. Як прикладна наука, логістика 
розробляє нові, ефективні методи управління 
матеріальними, фінансовими та інформацій-
ними потоками в сферах виробництва і обігу. 
У вітчизняній і зарубіжній літературі можна 

зустріти більш широке трактування поняття 
логістики, в якій об'єкт управління не обмежу-
ється перерахованими матеріальними і нема-
теріальними потоками. Сьогодні до логістики 
відносять управління людськими, енергетич-
ними, транспортними, фінансовими, інфор-
маційними та іншими потоками, що мають 
місце в економічних системах. Термін логіс-
тика використовується також в ситуаціях, 
пов'язаних з чітким плануванням узгодженої 
послідовності дій.

Специфіка логістики в застосуванні до 
структурних зрушень полягає у виділенні єди-
ної функції управління різними зрушеннями в 
структурі економіки на всіх рівнях господарю-
вання, приведення їх у відповідність зі струк-
турою інтересів і потреб економічних суб'єктів. 
З точки зору логістики найбільш оптимальним 
буде такий механізм структурних зрушень в 
економіці, при якому оптимізуються основні 
матеріально-вартісні, міграційні та інформа-
ційні потоки між суб'єктами господарювання, 
з метою найбільш повного задоволення 
потреб і реалізації економічних інтересів цих 
суб'єктів. Крім того, структурні зрушення самі 
можуть бути представлені у вигляді своєрід-
них потоків, що призводять до зміни основних 
аспектів економічної системи.

Об'єктами аналізу в цьому випадку висту-
пають такі категорії:

• структура економіки на мікро-, мезо- і 
макрорівнях;

• структурні зрушення в економіці на всіх 
її рівнях;

• основні структуротворчі матеріально-
вартісні, міграційні та інформаційні потоки.

У таблиці представлено структуру фінан-
сових результатів за видами економічної 
діяльності в Україні (див. табл. 1).

Логістичний інжиніринг механізму зрушень 
в структурі економіки починається з визна-
чення структуротворчого потоку, який пред-
ставляє собою матеріально-вартісний, люд-
ський або інформаційний потік, що лежить в 
основі того чи іншого структурного зрушення 
в економіці або протистоїть йому. Це дозво-
ляє розглянути взаємозалежні структурні 
зрушення в економіці не послідовно, а пара-
лельно, що сприяє дотриманню принципу 
системності та комплексності, підвищенню їх 
якості і ефективності в процесі подальшого 
здійснення.

Саме логістика здатна забезпечити таку 
системну оптимізацію механізму структурних 
зрушень в економіці, яка може адекватно, 
мобільно і ефективно реагувати на зміни еко-
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номічної кон'юнктури, потреб і інтересів гос-
подарюючих суб'єктів з одночасною внутріш-
ньою реорганізацією ресурсного потенціалу 
розглянутих структур. В якості основних логіс-
тичних показників розвитку структурних зру-
шень в економіці можна використовувати їх 
основні кількісні характеристики, такі як швид-
кість, інтенсивність, витрати на здійснення.

Оптимізація механізму структурних зру-
шень в економіці з точки зору логістики ґрун-
тується на наступній сукупності вихідних 
положень:

• вихідна структура економіки розгляда-
ється як складна цілісна система, що містить 
у собі ряд структурних зрушень;

• кожне структурне зрушення в даній сис-
темі має власні критерії оптимальності, що 
відображають внутрішні інтереси і потреби 
його суб'єктів;

• розвиток вихідної економічної структури 
є процесом взаємодії утворюючих її структур-
них зрушень;

• взаємодія структурних зрушень в еконо-
міці є логістичною системою, мета якої поля-

Таблиця 1
Фінансові результати підприємств до оподаткування  

за видами економічної діяльності у 2015 році [8]
(млн.грн.)

 

Види економічної 
діяльності

Фінан-
совий 

резуль-
тат до 

оподат-
кування

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінан-
совий 

результат

у % до 
загальної 

кількості під-
приємств

фінан-
совий 

резуль-
тат

Усього -340126,6 73,7 475321,2 26,3 815447,8
сільське, лісове та рибне 
господарство 103137,6 88,5 128880,2 11,5 25742,6

промисловість -181360,9 72,9 90315,9 27,1 271676,8
будівництво -25074,1 71,1 5648,1 28,9 30722,2
оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт автотран-
спортних засобів і мото-
циклів

-80564,3 76,1 56898,4 23,9 137462,7

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

-13921,8 70,9 23093,7 29,1 37015,5

тимчасове розміщування й 
організація харчування -7094,4 71,9 771,4 28,1 7865,8

інформація та телекомуні-
кації -10166,6 71,0 12057,3 29,0 22223,9

фінансова та страхова 
діяльність -171,3 63,3 103182,0 36,7 103353,3

операції з нерухомим май-
ном -63470,1 60,6 39330,9 39,4 102801,0

професійна, наукова та 
технічна діяльність -47964,1 69,6 10023,2 30,4 57987,3

діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміж-
ного обслуговування

-9425,1 69,3 3797,8 30,7 13222,9

освіта 105,3 71,5 225,7 28,5 120,4
охорона здоров'я та 
надання соціальної допо-
моги

-961,1 69,8 547,7 30,2 1508,8

мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок -3489,2 62,6 109,0 37,4 3598,2

надання інших видів 
послуг 293,5 72,5 439,9 27,5 146,4
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Таблиця 2
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2015 роки [8]

(млн.грн)

Види економічної діяльності Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне госпо-
дарство

11062,6 16466,0 18883,7 18587,4 18795,7 30154,7

Сільське господарство, мис-
ливство та надання пов'язаних 
із ними послуг

10817,7 16140,9 18564,2 18175,0 18388,1 29309,7

Лісове господарство та лісо-
заготівлі 177,8 283,1 281,4 383,4 381,0 788,5

Рибне господарство 67,1 42,0 38,1 29,0 26,6 56,5
Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242,0 87656,0
Будівництво 29767,0 31990,8 40760,3 40796,2 36056,7 43463,7
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

18550,4 24067,9 24531,6 22190,3 20715,7 20662,9

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засобами 
та мотоциклами, їх ремонт

1404,1 2709,8 1104,7 964,9 961,5 1469,0

Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами 
та мотоциклами

11996,0 14872,6 17514,4 15251,5 13245,2 13535,7

Роздрібна торгівля, крім тор-
гівлі автотранспортними засо-
бами та мотоциклами

5150,3 6485,5 5912,5 5973,9 6509,0 5658,2

Транспорт, складське гос-
подарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

19322,4 25498,2 32413,0 18472,6 15498,2 18704,0

Наземний і трубопровідний 
транспорт 6725,5 8837,8 15076,9 4535,1 3916,2 8120,1

Водний транспорт 152,4 130,1 98,7 116,2 204,8 302,5
Авіаційний транспорт 614,9 841,0 774,3 536,1 410,2 647,8
Складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту

11705,1 15538,2 16077,6 13073,7 10837,0 9529,5

Поштова та кур'єрська діяль-
ність 124,5 151,1 385,5 211,5 130,0 104,2

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1033,2 1572,7 2264,9 1476,8 1482,0 1393,1

Тимчасове розміщування 679,1 1010,8 1534,7 872,2 867,1 890,2
Діяльність із забезпечення 
стравами та напоями 354,1 561,9 730,2 604,6 614,9 502,9

Інформація та телекомунікації 8625,8 9730,0 10167,7 9864,0 8175,1 22975,0
Видавнича діяльність, радіо-
мовлення, телебачення 1923,8 2643,0 2775,0 2354,1 1840,8 2304,2

Телекомунікації 
(електрозв'язок) 6354,5 6506,8 6771,6 6875,4 5664,0 19536,4

Комп'ютерне програмування 
та надання інших інформацій-
них послуг

347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3

Фінансова та страхова діяль-
ність 5861,5 5972,3 7353,3 6646,8 6214,5 6448,0
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гає у найкращому поєднанні інтересів і задо-
волення потреб суб'єктів всіх взаємодіючих 
структурних зрушень.

Зазначена логістична система структур-
них зрушень в економіці має внутрісистемні 
зв'язки і зв'язки із зовнішнім середовищем. 
Рівень охоплення структурних зрушень логіс-
тичною системою може варіюватися від регі-
онального до міжрегіонального, від окремого 
підприємства до економіки країни і світового 
господарства в цілому. Відповідно, за масш-
табом сфери діяльності логістичні системи 
структурних зрушень поділяються на макро-, 
мезо- і мікрологістичні, в яких інтегруються в 
одну систему структурні зрушення в еконо-
міці однієї країни, галузі, регіону, фірми або 
домашнього господарства. Важливим аспек-
том структурних змін в економіці є рівень 
інвестиційних вкладень. Тенденції розвитку 
інвестування у галузі економіки та соціальну 
сферу в Україні наведені в таблиці 2.

Охарактеризувати етапи логістичного про-
цесу оптимізації механізму структурних зру-
шень в економіці можна у вигляді розгалу-
женої системи, коли кожен наступний рівень 
включає в себе попередні. З цих позицій 
структурні зрушення у світовому господар-
стві можна представити як сукупність струк-
турних зрушень на рівні індивідів і домашніх 
господарств, їх інтересів і потреб. Це означає, 
що логістичні процеси структурних зрушень в 

економіці, які відбуваються на рівні домашніх 
господарств є складовою частиною мікроло-
гістичних процесів на рівні підприємств, і в 
той же час – мезологістичних структурних зру-
шень на рівні галузей і регіонів і макрологіс-
тичних на рівні національних економік і світо-
вого господарства в цілому. В сукупності, вони 
формують основні стадії суспільного відтво-
рення, відповідно до яких проходить макро-
логістичний процес структурних зрушень в 
економіці. У свою чергу кожна із зазначених 
логістичних систем також ієрархічна. Так, 
структурні зрушення на рівні підприємства 
складаються з зрушень на рівні його цехів, 
відділів, дільниць, робочих місць і т.д. Однак, 
подібне подрібнення логістичних систем на 
елементарні частини не завжди виправдано. 
Іноді, для того щоб виявити основні законо-
мірності розвитку структури економіки досить 
розглянути логістику структурних зрушень на 
попередньому рівні. 

Стратегічним напрямком розвитку галузей 
економіки є оновлення основних фондів. Вар-
тість основних засобів України за видами еко-
номічної діяльності представлена в таблиці 3.

З точки зору логістики оптимізація струк-
турних зрушень в економіці виглядає як опти-
мізація їх механізму, перш за все, як організа-
ція поєднаних фінансових та інформаційних 
потоків між структурою виробництва, роз-
поділу, обміну та споживання і структурою 

Операції з нерухомим майном 9861,0 14598,9 12368,6 13550,4 11230,2 11899,0
Професійна, наукова та тех-
нічна діяльність 4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 4065,2

Діяльність у сферах права та 
бухгалтерського обліку, архі-
тектури та інжинірингу, технічні 
випробування та дослідження

4135,4 9069,0 7588,4 2669,6 2314,8 3244,4

Наукові дослідження та роз-
робки 549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2

Інша професійна, наукова та 
технічна діяльність 306,6 705,0 884,1 352,5 231,3 302,6

Діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного обслу-
говування

2973,8 3928,8 4973,9 4013,9 3565,1 6535,2

Державне управління й обо-
рона; обов'язкове соціальне 
страхування

7769,9 11437,6 11692,8 7546,2 5808,0 13942,4

Освіта 1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9 1540,1
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 1920,1 2113,2 2707,2 1746,2 1223,9 2367,2

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 976,7 1437,3 2598,0 2544,5 508,7 1044,3

Надання інших видів послуг 656,6 1163,9 457,8 212,2 161,7 265,6

Продовження таблиці 2
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економічних інтересів і потреб, що сприяє 
вирішенню основного протиріччя механізму 
структурних зрушень, що виступає у вигляді 
протиріччя між економічними інтересами та 
потребами суб'єктів структурних зрушень і 
розподілом капітальних ресурсів між ними і 
об'єктами зрушень.

Інформаційні потоки переносять різнома-
нітну економічну інформацію від її джерел до 
споживачів і, поряд з розподілом капітальних 
ресурсів, відіграють помітну роль у функціо-
нуванні механізму структурних зрушень. Ці 
потоки переважно відповідають основним 
матеріально-вартісним і людським потокам 
(і відповідно структурним зрушенням в еко-
номіці), а найчастіше керують ними. Різниця 

швидкостей зазначених потоків може призво-
дити до часових лагів між ними.

Інформаційні потоки можуть корелювати 
з матеріально-вартісними і людськими пото-
ками, а можуть мати і незалежне, самостійне 
значення. Значний відрив інформаційних 
потоків від матеріальних потоків в економіч-
ній системі загрожує негативними наслідками. 
З огляду на те, що часові лаги між зазначе-
ними потоками носять статистично невизначе-
ний характер, логістична система структурних 
зрушень повинна мати надійний інструмента-
рій для відстеження згаданої кореляції.

Все, що стосується інформаційних потоків, 
в повній мірі відноситься і до фінансових пото-
ків, що постачають структурні зрушення необ-

Таблиця 3
Вартість основних засобів України  

за видами економічної діяльності у 2013-2015 роках [8]
(млн.грн.)

Види економічної діяльності Роки
2013 2014 2015

Усього 10401324 13752117 7641357
Сільське господарство, лісове господарство та рибне гос-
подарство 156013 171392 210169

Сільське господарство, мисливство та надання пов`язаних 
із ними послуг 151833 167283 205575

Лісове господарство та лісозаготівлі 3054 3294 3793
Рибне господарство 1126 815 801
Промисловість 1749110 1937821 3842517
Добувна промисловість і розроблення кар`єрів 309757 362722 379055
Переробна промисловість 599980 756277 1656971
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 773134 758886 1736058

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 66239 59936 70433
Будівництво 82646 64352 62090
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 123041 125507 135378

Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська 
діяльність 6403272 9752902 1418312

Тимчасове розміщування й організація харчування 32622 27276 27985
Інформація та телекомунікації 70222 69440 76546
Фінансова та страхова діяльність 57048 49718 51238
Операції з нерухомим майном 652366 533328 666855
Професійна, наукова та технічна діяльність 35188 29626 31347
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 380938 333493 407506

Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне 
страхування 380 389 581

Освіта 3246 3117 3117
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги 14001 11124 12912
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 24684 23038 23581
Надання інших видів послуг 2020 1822 2110
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хідними для їх розвитку інвестиційними ресур-
сами. Інформаційні та відповідні їм фінансові 
потоки відіграють ключову роль у вирішенні 
протиріччя механізму структурних зрушень в 
економіці, розподіляючи інформацію і ресурси 
між суб'єктами і об'єктами, що їх утворюють.

Протиріччя механізму структурних зрушень 
може вирішуватися стихійно, незалежно від 
волі суб'єктів і за допомогою регулюючої функ-
ції одного або декількох суб'єктів господарю-
вання. Ринкові логістичні системи також мають 
регулятор (інформаційний, фінансовий центр), 
що відслідковує основні матеріально-вартісні 
потоки в системі і оптимізує їх. В економічних 
системах роль регуляторів виконують керів-
ники та керуючі структури підприємств, корпо-
рацій, галузевих і регіональних комплексів. Це 
може бути держава в особі відповідних дер-
жавних або регіональних органів.

Регулятор використовує всі можливі інстру-
менти для отримання із зовнішнього серед-
овища необхідних сировини, матеріальних, 
фінансових, трудових та інших ресурсів для 
розвитку відповідних структурних зрушень. 
Наявність регуляторів в логістичних системах 
структурних зрушень робить їх саморегульо-
ваними, тобто в процесі розвитку економічна 
система сама змінює і вдосконалює свою струк-
туру, здійснює необхідні структурні зрушення, 
адаптується до зовнішнього і внутрішнього, 
ринкового та адміністративного середовища.

У логістичній системі структурних зрушень 
в економіці регулятор здійснює такі функції:

• аналітичну: оптимізація наявних в сис-
темі структурних зрушень і взаємодій між ними;

• стимулюючу: ініціювання бажаних зру-
шень в структурі економічної системи;

• інформаційну: регулювання інформа-
ційних потоків між суб'єктами структурних 
зрушень;

• розподільчу і перерозподільчу: управ-
ління централізованими фінансовими пото-
ками та інвестиційними ресурсами між струк-
турними зрушеннями;

• контролюючу: контроль за здійсненням 
структурних зрушень в економічній системі.

У процесі здійснення вищеназваних функ-
цій регулятор пов'язаний із зовнішніми і вну-
трішніми структурними зрушеннями прямими 
і зворотними зв'язками. За прямими зв'язками 
здійснюється передача інформації, фінан-
сових ресурсів і управлінських впливів від 
структурних змін вищих ієрархічних систем 
економіки і від регулятора до елементів струк-
турних зрушень своєї підсистеми. Зворотній 
зв'язок уможливлює передачу сигналів від 

структурних зрушень їх регулятору, а також – 
зовнішньому середовищу і зрушень в струк-
турі вищого порядку.

Логістична економічна система являє собою 
впорядковану структуру зі своїм механізмом і 
регулятором, в якій здійснюється планування 
і реалізація структурних зрушень, їх сукупного 
ресурсного потенціалу, що розподіляється у 
вигляді логістичних матеріальних, людських і 
нематеріальних потоків, на основі інформацій-
них і фінансових зв'язків. При цьому регулятор 
структурних зрушень в залежності від їх харак-
теристик і параметрів може використовувати 
одну з перерахованих нижче стратегій з метою 
розв'язання основного протиріччя механізму 
зрушень в структурі економіки: протидії, згла-
джування (стримування), прориву, експансії, 
структурної хвилі.

Зрушення в структурі сучасної економіки 
збігаються з інтенсивною інформатизацією 
господарського життя на основі локальних і 
глобальних комп'ютерних мереж, які стають 
природним логістичним інструментом меха-
нізму структурних зрушень. Логіка глобальних 
мереж веде до такого способу вирішення про-
тиріччя між зрушеннями в структурі економіч-
них інтересів і потреб і розподілом капітальних 
ресурсів між окремими структурними сфе-
рами, коли особливий регулятор структурних 
зрушень вже не потрібен. В цих умовах неваж-
ливо, чи знаходяться суб'єкт і об'єкт структур-
них зрушень в сусідніх кімнатах або на різних 
континентах, під юрисдикцією одного або різ-
них держав. Причому доставка необхідних 
для розвитку бажаних структурних зрушень 
фінансових ресурсів можлива також за вказа-
ними глобальними мережами в короткі строки. 
Таким чином, сучасні структурні зрушення все 
більше стають самокерованою логістичною 
системою з власними механізмами саморегу-
лювання і самовідтворення.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, процес глобалізації струк-
турних зрушень відображає сучасний етап 
розвитку суспільства, коли провідні країни 
вже вступили в постіндустріальну суспільно-
економічну формацію, яка також називається 
інформаційним (сервісним) суспільством. 
Людство вступає в еру інформаційних еко-
номічних відносин. У цьому суспільстві обмін 
інформацією стає основним двигуном і регу-
лятором структурних зрушень в економіці.

Структурні перетворення в регіоні повинні 
бути підпорядковані формуванню таких спів-
відношень і взаємозв'язків структурних скла-
дових економіки, які створюватимуть умови 
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для найбільш ефективного функціонування 
економіки регіону з метою максимального 
задоволення економічних і соціальних потреб 
населення з урахуванням наявних ресурсних 
можливостей і обмежень. У цьому полягає 
основна мета структурної політики регіону, 
яка є невід'ємною складовою регіональної 
економічної політики.

Механізми реалізації стратегії структур-
них зрушень в економіці регіону слід фор-

мувати в рамках системи стратегічного 
управління розвитком регіону. При цьому в 
сукупності використовуваних інструментів 
домінуюча роль повинна належати програм-
ному інструменту, який дозволяє здійснити 
централізацію дій при формуванні стратегії 
соціально-економічного розвитку регіону, 
концентрацію його ресурсів на вирішення 
пріоритетних, в тому числі структурних про-
блем розвитку економіки. 
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У статті визначаються сутність та види економічної безпеки, роль окремих складових у забезпеченні на-
ціональної безпеки держави. Обґрунтовано необхідність оцінки динамічних змін стану економічної безпеки 
держави. Розглянуто підходи до моніторингу економічної безпеки регіонів, встановлено завдання рейтин-
гової оцінки регіонів, наведено пропозиції щодо розроблення системи індикаторів для моніторингу еконо-
мічної безпеки регіонів.

Ключові слова: регіон, економічна безпека, національна безпека, безпека особистості, ресурсопро-
дуктивність.

Фимяр С.В. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНОВ

В статье определяются сущность и виды экономической безопасности, роль отдельных составляющих 
в обеспечении национальной безопасности государства. Обоснована необходимость оценки динамических 
изменений состояния экономической безопасности государства. Рассмотрены подходы к мониторингу эконо-
мической безопасности регионов, установлены задания рейтинговой оценки регионов, приведены предложе-
ния по разработке системы индикаторов для мониторинга экономической безопасности регионов.

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, национальная безопасность, безопасность лич-
ности, ресурсопродуктивность.

Fimyar S.V. METHODOLOGICAL SUPPORT OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY MONITORING
In the article it defined the essence and types of economic security, identified the role of the individual com-

ponents in ensuring the national security of the country. It substantiates the necessity of evaluation the dynamic 
changes in the economic security. It considers the approaches to monitoring the economic security at the regional 
level, established a rating estimation of regions and the system of indicators for monitoring the economic security 
of the region.

Keywords: region, economic security, national security, personal security, resource productivity.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі забезпечення 
економічної безпеки є гарантією незалеж-
ності України, умовою стабілізації та ефек-
тивної життєдіяльності суспільства. Про-
блеми забезпечення економічної безпеки 
України як умови її відродження привертають 
увагу політичних діячів, науковців та широ-
ких верств населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розроблення науково-прак-
тичних засад вирішення проблем забезпе-
чення економічної безпеки зробили такі вчені, 
як, зокрема, Л. Абалкін, В. Геєць, Є. Борисенко, 
С. Глаз’єв, В. Гончаров, В. Загашвілі, А. Ілларі-
онов, Ю. Корбин, А. Колосов, А. Сухоруков.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість публікацій, слід відзначити, що недо-
статньо опрацьованими залишаються нау-

ково-методичні підходи до її регулювання, 
зокрема організація моніторингу економічної 
безпеки регіонів України.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Завданнями дослідження є визна-
чення складових економічної безпеки на регі-
ональному рівні та обґрунтування методич-
них інструментів щодо її оцінки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Економічна безпека – складна соці-
ально-економічна категорія, яка визначається 
економічними, ресурсними, правовими і соці-
альними чинниками, багатоаспектність цієї 
проблеми вимагає застосування системного 
підходу до вивчення проблем економічної 
безпеки, розроблення та використання мето-
дів управління нею. Концепція безпеки сьо-
годні не тільки досить широко представлена 
у науковій та навчальній літературі, але й зна-
йшла своє визнання на державному рівні.

© Фімяр с.В.
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Економічна безпека є сукупністю внутріш-
ніх і зовнішніх умов, що сприяють ефектив-
ному динамічному зростанню національної 
економіки, її здатності задовольняти потреби 
суспільства, держави, індивіда, забезпечу-
вати конкурентоздатність на зовнішніх і вну-
трішніх ринках, що страхує від різного роду 
погроз і втрат.

Реалізація національних інтересів України 
здебільшого можлива тільки за умови наяв-
ності достатніх економічних можливостей та 
сталого економічного розвитку, тому еконо-
мічній безпеці належить визначальне місце в 
загальній системі національної безпеки.

Під національною безпекою розуміється 
стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства і держави у всіх сфе-
рах їх життєдіяльності від внутрішніх і зовніш-
ніх загроз і небезпек, що забезпечує їх сталий 
розвиток [1, с. 396]. Це трактування є універ-
сальним і для обґрунтування змісту еконо-
мічної безпеки національного, регіонального, 
місцевого рівнів.

Національна безпека має забезпечувати 
такий стан зовнішнього середовища, який дає 
змогу підтримувати нормальне функціону-
вання всієї держави, зберігати його суверені-
тет і територіальну цілісність.

Мета систем, що забезпечують безпеку 
суспільства і держави, – забезпечення без-
пеки особистості, що є членом суспільства і 
громадянином даної держави. Комплексне 
поняття «безпека» адекватно поняттю «без-
пека особи», а безпека суспільства і держави – 
це елементи, що її забезпечують. Тоді поняття 
безпеки можна розкласти на три основні скла-

дові: фізична безпека особистості, безпека 
суспільства і безпека держави [2, с. 158].

Безпека особистості складається з її 
фізичної та духовної безпеки, однак духовна 
безпека розглядається як забезпечення сво-
бод особистості в загальноприйнятому у сві-
товому співтоваристві сенсі (свобода совісті, 
вибору, мислення тощо) та забезпечується 
через безпеку суспільства, яка в процесі своєї 
еволюції формує і реалізує систему забезпе-
чення особистих свобод з урахуванням вза-
ємодії поточних інтересів конкретної особи 
та інших членів суспільства для подальшого 
спільного розвитку.

Економічна безпека держави характери-
зується сукупністю умов, за яких забезпе-
чуються захист національних економічних 
інтересів та утримання соціально-економіч-
них параметрів у межах нормативних зна-
чень, завдяки чому національна економіка 
зберігає здатність задовольняти у довгостро-
ковому режимі потреби суспільства, гене-
рувати інноваційні зрушення та реалізувати 
конкурентні переваги країни в рамках міжна-
родного поділу праці.

Категорія економічної безпеки у функціо-
нально-структурному аспекті включає сукуп-
ність взаємопов’язаних складників безпеки, 
основними з яких є макроекономічна, інвес-
тиційна, інноваційна, фінансова, зовнішньое-
кономічна, соціальна, продовольча, демогра-
фічна та енергетична безпеки [3].

Виділяють такі види економічної безпеки 
держави (рис. 1).

Слід зауважити, що для держави (як для 
суспільства, так і для особистості) не існує 

Рис. 1. Види економічної безпеки держави
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абсолютної економічної безпеки, тобто стану, 
коли відсутні будь-які зовнішні і внутрішні 
загрози національному господарству.

Економічна безпека держави визначається 
насамперед станом продуктивних сил і соці-
ально-економічних відносин, масштабами 
використання досягнень науково-технічного 
прогресу у країні, структурою зовнішньоеко-
номічних зв’язків. У зв’язку з цим можна ствер-
джувати, що матеріальну основу економічної 
безпеки держави становлять розвинені про-
дуктивні сили, здатні забезпечити розширене 
відтворення і цивілізоване життя громадян. 
Економічна безпека держави тісно пов’язана 
з такими поняттями, як «розвиток економіки» 
і «стійкість економіки».

Динамічні зміни сучасної економіки, наяв-
ність внутрішніх та зовнішніх загроз пору-
шення рівноваги можуть негативно впливати 
на здатність до забезпечення безпеки, знижу-
ючи конкурентоспроможність держави.

Регіональна система є сукупністю 
взаємопов’язаних і незбалансованих скла-
дових, насамперед, соціально-економічного 
та природно-ресурсного потенціалів терито-
рії, які не завжди пов’язані між собою. Про-
блема розбалансованості виникає перш за 
все через переваження інтересів окремих 
господарських суб’єктів та політико-економіч-
них «еліт» держави, здатних маніпулювати 
нормативно-правовим полем щодо доступу 
до національного багатства країни. Адекватно 
відобразити ситуацію в такій системі у всій 
повноті її компонентів надзвичайно складно. 
Ставити і вирішувати це завдання можна 
тільки за умови залучення особливої сис-
темно й концептуально вивіреної методології, 
а також спеціальних методів оцінки та аналізу, 
адекватних регіональних ситуацій і проблем 
як об’єкта діагностики.

Для повноцінної діагностики навіть окре-
мої регіональної проблеми необхідні не тільки 
залучення масиву специфічної інформації, 
але й поглиблення в суть і параметри ряду 
суміжних проблем, проведення внутрішньо-
регіональних зіставлень за спеціально побу-
дованою системою показників, визначення 
аналогів для порівняння в інших регіонах і в 
країні загалом. Особливим механізмом забез-
печення систем порівняння економічної без-
пеки окремих регіонів на загальнодержав-
ному рівні є моніторинг факторів та загроз 
економічній безпеці регіонів.

Моніторинг визначається як комплекс 
наукових, технічних, технологічних, організа-
ційних та інших засобів, які на основі органі-

зованого спостереження забезпечують систе-
матичний контроль за станом та тенденціями 
розвитку суспільних процесів. Завданнями 
моніторингу стану економічної безпеки регіо-
нів є періодичний збір, обробка й аналіз інфор-
мації; оцінка та прогнозування соціально-еко-
номічних чинників; доведення об’єктивної та 
достовірної інформації про стан об’єктів без-
пеки та можливі його відхилення до суб’єктів 
прийняття управлінських рішень. Результати 
моніторингу факторів економічної безпеки 
регіонів є основою для розроблення стратегії 
економічної безпеки держави та її реалізації 
через регулювання найбільш важливих соці-
ально-економічних процесів для підтримки 
стану економіки на безпечному рівні.

З метою моніторингу рівня економічної 
безпеки регіонів України доцільно викорис-
товувати певний набір індикаторів. Найбільш 
широке застосування мають офіційні мето-
дики оцінювання рівня економічної безпеки 
та рівня соціально-економічного розвитку для 
макрорівня (розроблені Міністерством еконо-
мічного розвитку і торгівлі) та для регіональ-
ного рівня (розроблені Держстатом України). 
Авторська система показників економічної 
безпеки та методика їх оцінки представлена 
А. Сухоруковим [4].

В узагальненому вигляді система показни-
ків-індикаторів економічної безпеки включає 
в себе оцінки ресурсного потенціалу та мож-
ливостей його розвитку; рівня ефективності 
використання ресурсів; конкурентоспромож-
ності економіки; цілісності території та еконо-
мічного простору; суверенітету; незалежності 
і можливості протистояння зовнішнім загро-
зам; соціальної стабільності та умов запобі-
гання конфліктам / вирішення конфліктів.

Моніторинг економічної безпеки на регіо-
нальному рівні більшістю авторів проводиться 
за такими елементами, як виробничий потен-
ціал; демографічні процеси; зайнятість насе-
лення; рівень життя населення; бюджетна та 
фінансова сфера; науково-технічний потен-
ціал; навколишнє природне середовище.

На регіональному рівні можуть бути вико-
ристані й інші показники економічної безпеки: 
питома вага регіону у ВВП країни; платіжний 
баланс регіону; сальдо експорту-імпорту, 
рівень безробіття, соціальна активність насе-
лення, криміногенна обстановка, демогра-
фічна ситуація в регіоні, інвестиційний клімат. 
Подібні показники, які отримують кількісне 
вираження, дають змогу завчасно сигналізу-
вати про небезпеку і вживати заходів щодо її 
попередження.
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Огляд наявних підходів до інтегральної 
оцінки рівня економічної безпеки держави 
виявив ряд недоліків як щодо складу індика-
торів, так і стосовно методології інтеграль-
ного оцінювання. Визначені недоліки зна-
чно обмежують можливості їх застосування 
та обумовлюють доцільність удосконалення 
методологічних підходів.

На сучасному етапі, на думку автора, 
замість трудомістких у створенні та підтримці 
моніторингових систем більш доцільним є 
застосування систем, побудованих на рей-
тингових оцінках.

Рейтинг є системою упорядкування у 
вигляді списку якості об’єктів на основі кіль-
кісних та бальних оцінок. На практиці рейтинг 
є інтегральною багатокритеріальною кількіс-
ною величиною. Рейтинг як інструмент оцінки 
одного об’єкта відносно іншого застосовується 
у багатьох сферах та напрямах діяльності.

Основним завданням рейтингових оцінок 
економічної безпеки регіонів є створення 
зручного інформаційно-довідникового інстру-
ментарію для моніторингу процесів та визна-
чення ключових загроз економічній безпеці на 
регіональному рівні.

Система рейтингової оцінки виконує багато 
функцій:

1) конструктивну (рейтингова оцінка є 
основою для прийняття рішень);

2) координаційну (рейтингова оцінка висту-
пає в ролі інформаційного забезпечення опе-
ративного управління економічною безпекою 
регіонів);

3) контрольну (зміст оцінки може відрізня-
тися залежно від поставлених цілей);

4) аналітичну (рейтингова оцінка може 
служити інформаційною базою для подаль-
шого аналізу);

5) комунікаційну (процедура оцінки є ефек-
тивним способом донесення до громадськості 
інформації про економічну безпеку регіонів та 
країни загалом);

6) стимулюючу (рейтингова оцінка висту-
пає найважливішим засобом мотивації).

Рейтинги економічної безпеки регіонів 
дадуть змогу надати узагальнену оцінку усіх 
вищезазначених складових, не створюючи 
при цьому проблему співставлення різних за 
характером складових.

Складаючи комплексні рейтинги, важливо 
враховувати, що число характеристик (пара-
метрів) кожної окремої регіональної ситуації, 
а також перелік якісних оцінок різних факто-
рів, що визначають стан і розвиток цих ситуа-
цій і проблем, мають великий діапазон.

Рейтинги економічної безпеки регіонів 
доцільно складати на основі таких джерел 
інформації:

1) статистична звітність регіонального роз-
витку;

2) звітність державних наглядових орга-
нів, зокрема акти перевірок і протоколи пору-
шень, а також дані про накладені штрафи та 
стягнення;

3) аналітичні документи;
4) результати соціологічних опитувань.
Існують різні підходи до проектування сис-

тем рейтингової оцінки економічної безпеки 
регіонів. Перевага складання рейтингів еко-
номічної безпеки регіонів полягає перш за все 
у забезпеченні спрощеної та низьковитрат-
ної системи моніторингу та оцінки результа-
тивності на основі статистичних показників. 
Результати рейтингів доцільно оприлюдню-
вати через засоби масової інформації.

Найвищий показник рейтингу свідчить про 
те, що досягнуті результати відповідають кра-
щому світовому досвіду, найгірший показник 
рейтингу свідчить про відсутність ефективної 
системи забезпечення економічної безпеки.

Для рейтингової оцінки економічної без-
пеки регіонів України пропонується виділяти 
такі три складові, як економічна, соціальна та 
екологічна.

Економічну складову економічної безпеки 
регіонів можна охарактеризувати за ефек-
тивністю споживання природно-ресурсного 
потенціалу регіону, які доцільно визначати за 
показниками ресурсопродуктивності. Велике 
значення для забезпечення економічної без-
пеки держави має її техніко-виробнича скла-
дова. Під нею розуміється здатність націо-
нальної економіки країни в разі порушення 
зовнішньоекономічних зв’язків або внутріш-
ніх соціально-економічних потрясінь опера-
тивно компенсувати їх негативні наслідки, 
стійко здійснювати розширене відтворення, 
задовольняти суспільні (зокрема оборонні) 
потреби. Вона тісно пов’язана як з матері-
ально-речовими, так і з соціальними фак-
торами виробництва. Соціальну складову 
економічної безпеки регіонів можна охарак-
теризувати за показниками доходів на душу 
населення. Екологічну складову економіч-
ної безпеки регіонів характеризують видові 
показники відносного рівня викидів шкідливих 
речовин.

Система рейтингової оцінки регіонів спря-
мована на вирішення основних завдань 
державної політики щодо забезпечення еко-
номічної безпеки, сприятиме формуванню 
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ефективної системи управління її складо-
вими, що передбачає взаємодію та координа-
цію діяльності органів державної влади.

Серед ключових завдань рейтингу слід 
виділити:

1) розвиток економічного регулювання і 
ринкових інструментів забезпечення еконо-
мічної безпеки;

2) вдосконалення системи державного 
моніторингу;

3) розвиток міжнародного співробітництва.
Висновки з цього дослідження. Методо-

логія рейтингового оцінювання рівня еконо-
мічної безпеки регіонів дає змогу:

– оцінити рівень економічної безпеки 
окремих регіонів як кінцевий результат соці-
ально-економічного розвитку;

– отримати узагальнюючий показник на 
основі системи індикаторів економічної безпеки;

– здійснити порівняння окремих регіонів 
за рівнем економічної безпеки;

– визначити найбільш небезпечні з точки 
зору економічної безпеки території;

– мати уявлення про пріоритетність захо-
дів щодо забезпечення економічної безпеки.

Таким чином, на сучасному етапі рейтингова 
оцінка може бути об’єктивним індикатором рівня 
управління економічною безпекою регіонів.
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Регіональні особливості економічного розвитку  
малого та середнього бізнесу в Україні

Якушева О.В.
викладач кафедри економіки та підприємництва

Черкаського державного технологічного університету

Стаття присвячена особливостям функціонування підприємств МСБ в регіонах України. Проаналізовано, 
а також систематизовано основні показники, що визначають рівень розвитку МСБ в Україні. Розраховані та 
зіставлені рівень розвитку МСБ та рівень економічного розвитку регіонів. Представлено регіональний поділ 
на групи за рівнем асиметрії розвитку показників, окреслено необхідність розробки стратегічних засад з ура-
хуванням особливостей регіону.

Ключові слова: стратегічні засади, регіон, бізнес, підтримка, розвиток.

Якушева О.В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Статья посвящена особенностям функционирования предприятий МСБ в регионах Украины. Проанализи-
рованы, а также систематизированы основные показатели, определяющие уровень развития МСБ в Украине. 
Рассчитаны и сопоставлены уровень развития МСБ и уровень экономического развития регионов. Представ-
лено региональное деление на группы по уровню асимметрии развития показателей, намечена необходи-
мость разработки стратегических основ с учетом особенностей региона.

Ключевые слова: стратегические принципы, регион, бизнес, поддержка, развитие.

Yakusheva O.V. REGIONAL FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
IN UKRAINE

The article is devoted to the peculiarities of operation of SMEs in the regions of Ukraine. Analyzed, systematized 
the basic parameters that determine the level of development of SMEs in Ukraine. Calculated and mapped the level 
of SMEs with the level of economic development. Presented by the regional division of asymmetry in terms of devel-
opment indicators and outlined the need to develop strategic frameworks allowing for the region.

Keywords: strategic principles, region, business, support, development.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі ринкової транс-
формації економіки України одним із головних 
чинників стабільності соціально-економічних 
відносин у державі є забезпечення сталого 
економічного зростання та розвитку соціальної 
сфери в регіонах на основі мобілізації й ефек-
тивного використання всього комплексу ресур-
сів та умов. Серед головних шляхів зміцнення 
регіональної економіки слід назвати розвиток 
малого та середнього бізнесу як головного 
генератора новаторських та інноваційних ідей, 
один із важелів формування та функціону-
вання національної економіки, який стимулює 
ринковий механізм країни до сталого розвитку.

Всебічне проникнення малого та серед-
нього бізнесу до соціально-економічної сис-
теми країни є необхідною передумовою пере-
ходу національної економіки на ринковий 
шлях саморегулювання, ефективної реструк-
туризації виробництва та підприємств, роз-
витку інноваційної діяльності, розв’язання 
проблем зайнятості, підвищення рівня життя 

населення як в кожному окремому регіоні, так 
і у державі загалом.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Такі науковці, як О. Благодарний, П. Єго-
ров, О. Карпова, у своїх роботах приділяють 
увагу аналізу окремих показників діяльності 
малих та середніх підприємств. Проблеми 
кількісної і якісної оцінки малих та середніх 
підприємств досліджувалися у наукових пра-
цях таких науковців, як, зокрема, З. Варна-
лій, Л. Воротіна, М. Долішній, В. Кредисова, 
О. Кужель, А. Пасхавера.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість досліджень щодо діяльності малих і 
середніх підприємств, залишаються недостат-
ньо вивченими особливості розвитку і функці-
онування малого і середнього бізнесу (МСБ) 
в регіонах України, визначення регіональ-
ної диференціації та можливих відмінностей 
щодо рівня розвитку окремих територій, голо-
вних факторів ефективного функціонування 
підприємств МСБ. Ро
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Постійний розвиток конкурентного середо-
вища, невід’ємною складовою якого є малий та 
середній бізнес, став запорукою економічного 
зростання держави, раціонального й ефектив-
ного використання її ресурсів. З урахуванням 
значної ролі малого та середнього бізнесу в роз-
витку окремих територій та держави загалом 
постає потреба у дослідженні особливостей 
його функціонування в сучасних умовах ринко-
вих, економічних та політичних перетворень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 

особливостей економічного розвитку малого 
та середнього бізнесу на рівні регіонів з ура-
хуванням їх диференціального розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Малий і середній бізнес в Україні, 
як і в інших країнах світу, є пріоритетним для 
розвитку регіонів країни та формування його 
системи економічного розвитку.

Протягом останніх років спостерігається 
значне погіршення макроекономічної ситуації 
в Україні. Внаслідок сукупного впливу зовніш-
ніх і внутрішніх факторів, особливо конфлікту, 

Рис. 1. Кількість зайнятих працівників МСБ  
за регіонами у 2011–2015 роках

Рис. 2. Витрати на персонал на підприємствах МСБ  
за регіонами у 2011–2015 роках
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що розгортається на Сході, де розташована 
значна кількість підприємств, країна опини-
лася у глибокій рецесії. У зв’язку з цим підпри-
ємства МСБ в Україні зазнають негативного 
впливу, спричиненого високою інфляцією, 
знеціненням валюти, скороченням обсягів 
кредитування, жорстким контролем за рухом 
капіталу та обмеженим обсягом податкових 
ресурсів, наявних у розпорядженні уряду для 
надання їм цільової підтримки.

Згідно з даними Державної служби ста-
тистики України у 2015 році загалом в еко-
номіці України прибуток отримали 63% під-
приємств. У 2014 році вперше за останні 
чотири роки загальний фінансовий резуль-
тат підприємств України – сальдо прибутку і 
збитку – був від’ємним. Серед малих підпри-
ємств у 2015 році прибутковими були 61%, 
поміж середніх – 59% [1].

Наявні труднощі у розвитку МСБ в Укра-
їні вимагають проведення дослідження вну-
трішніх та зовнішніх характеристик розвитку 
МСБ та регіону. Дослідження кількісної струк-
тури підприємств МСБ в Україні за період  
2011–2015 років не виявив суттєвих змін щодо 
їх кількості, адже у 2015 році кількість МСБ 
досягла 99,9% від загальної кількості. Тобто 
можна сказати, що сектор МСБ в Україні сфор-
мувався кількісно і відповідає середньоєвро-
пейському рівню. Для визначення динаміки 
розвитку МСБ важливим показником є кіль-
кість зайнятих на цих підприємствах та обсяг 
виробленої ними продукції, адже кількість під-
приємств МСБ може бути мінімальною, а кіль-
кість зайнятих та обсяг виробленої продукції 

на них – достатньо об’ємними, і навпаки. Роз-
глянемо динаміку кількості зайнятих МСБ за 
регіонами у 2011–2015 роках (рис. 1) [2].

Як показує аналіз, кількість зайнятих праців-
ників на підприємствах МСБ з кожним роком 
зменшується, що може бути пов’язано з тіньо-
вими заходами, пов’язаними з ухилянням від 
сплати занадто великих податків. Найбільша 
кількість зайнятих зосереджена у Дніпропе-
тровській, Донецькій та Харківській областях, 
найменша – у Чернівецькій, Тернопільській та 
Рівненській областях. Черкаська область посі-
дає 9 позицію за кількістю зайнятих працівни-
ків в МСБ серед інших регіонів України.

З огляду на можливість приховування 
реальної кількості зайнятих на підприєм-
ствах МСБ та, відповідно, з метою подальшої 
оцінки тіньового сектору МСБ важливим є 
аналіз витрат на персонал на підприємствах 
МСБ. Порівняння значень зайнятих працівни-
ків на підприємствах МСБ та витрат на пер-
сонал на підприємствах МСБ дасть змогу 
побачити пропорційність їх значень та змін, 
виявити диспропорції між цими показниками 
та сформувати бачення щодо рівня розвитку 
МСБ в регіонах України. Динаміка витрат на 
персонал за досліджуваний період наведена 
на рис. 2 [2].

Збільшення витрат на персонал з кожним 
роком є відповідним зміні кількості підпри-
ємств та рівня зайнятих на них працівниках. 
Найвища кількість витрат зосереджена у 
Дніпропетровській, Донецькій та Харківській 
областях, найменша – у Чернівецькій, Терно-
пільській та Херсонській областях.
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Рис. 3. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств МСБ 
за регіонами у 2011–2015 роках
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За одночасного збільшення витрат на пер-
сонал та зменшення кількості зайнятих важ-
ливо дослідити обсяг реалізованої продукції 
підприємств МСБ за період 2011–2015 років 
(рис. 3) [2].

Як свідчить аналіз рис. 3., обсяг реалізо-
ваної продукції підприємств МСБ з кожним 
роком збільшується у всіх областях, окрім 
Донецької та Луганської областей. Найвищий 
рівень зростання обсягу реалізованої продук-
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Рис. 5. Карта зіставлення показників розвитку МСБ  
та економічного розвитку регіонів

Джерело: розробила автор
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ції спостерігається у Дніпропетровській, Хар-
ківській та Одеській областях, найнижчий – у 
Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській 
областях. Одночасне зменшення зайнятих на 
підприємствах МСБ, підвищення витрат на 
персонал та підвищення обсягу реалізованої 
продукції МСБ можуть бути пов’язані з ростом 
інфляції, підвищенням податкових ставок, 
рівня тіньової економіки. Ці фактори свідчать 
про необхідність створення кращих умов для 
прозорого та ефективного ведення бізнесу, 
підвищення попиту на товари та послуги, 
покращення загальних умов життя населення.

Помітним наслідком наявних проблем у 
розвитку МСБ України є зростання з кожним 
роком рівня тіньової економіки. Диспропорції, 
що існують між зміною показників кількості 
зайнятих та обсягом виробленої продукції, 
свідчать про необхідність дослідження рівня 
тінізації в Україні за останні 5 років (рис. 4).

Зростання рівня тінізації з кожним роком та 
одночасне зменшення обсягу реального ВВП 
свідчать про наявні проблеми економічного 
розвитку країни та необхідність проведення 
детінізації, яка за сучасних умов результатив-
ності не мала. Процес детінізації економіки 
набуде належної результативності лише у разі 
створення державою стабільних сприятливих 
умов для нарощення суб’єктами господа-
рювання економічної активності в легальній 
економіці завдяки поліпшенню інвестиційного 
та підприємницького клімату в країні та роз-
будови такого інституційного середовища, 
тіньова економічна діяльність для якого стала 
б неефективною [3].

Для визначення більш глибинних особли-
востей розвитку МСБ в Україні необхідно про-
вести аналіз показників розвитку на макро-
рівні для виявлення залежності цих показників 
один від одного.

Розвиток малого та середнього бізнесу 
впливає на рівень споживання населення, 
визначає рівень економічного розвитку регіо-
нів України. Тому можна сказати, що між роз-
витком МСБ та економічним розвитком регі-
ону існує пряма залежність, яка визначається 
результатами показників, а також їх пропо-
рційними змінами. Автором було виділено 
два показники, які показують синхронність 
змін розвитку МСБ та економічного розвитку, 
а саме обсяг реалізованої продукції МСБ та 
зайнятість економічно активного населення 
регіонів України за 2015 рік. Такий аналіз 
дасть змогу виділити групи регіонів, у яких ці 
показники змінюються синхронно та несинх-
ронно, з метою подальшої розробки страте-

гічних напрямів, відповідних особливостям 
кожної групи регіонів. Для деталізації резуль-
татів зіставлення показників розвитку МСБ та 
економічного розвитку регіонів розглянемо 
рис. 5.

Розроблена карта дала змогу виділити 
групи показників, які відрізняються один від 
одного синхронністю змін цих показників, 
показує збіг рівня економічного розвитку регі-
ону із розвитком МСБ у регіоні. Саме вияв-
лення синхронних змін показників економіч-
ного розвитку та розвитку МСБ у регіоні дає 
змогу виявити наявні диспропорції між потен-
ціалом та результатом діяльності кожного 
регіону, розробити відповідну стратегію до 
кожного регіону, враховуючи його сильні сто-
рони та можливості.

Відповідно до проведеного аналізу автор 
виділила дві групи регіонів згідно з синхрон-
ністю розвитку його показників:

1) перша група, де показники економічного 
розвитку та розвитку МСБ змінюються синх-
ронно;

2) друга група – регіони, де показники еко-
номічного розвитку та розвитку МСБ зміню-
ються несинхронно.

У першій групі сформувалися 3 підгрупи, 
які відрізняються інтенсивністю економічного 
розвитку регіонів та МСБ у них.

1) Регіони високого розвитку (Дніпропе-
тровська, Харківська, Одеська, Львівська 
області). Це регіони-лідери, у яких серед 
інших регіонів синхронно відбувається під-
вищення економічного розвитку та розвитку 
МСБ, значення показників у цих регіонах є 
найвищими серед інших регіонів. Такі регіони 
потребують розробки стратегічних засад про-
гресивного розвитку із посиленням впливу на 
такі фактори, які підвищують рівень економіч-
ного розвитку регіонів, але водночас не збіль-
шують відстань між розвинутими та слабкими 
регіонами.

2) Регіони низького розвитку (Закарпат-
ська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська, 
Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Сум-
ська, Херсонська, Луганська області). Такі 
регіони потребують розробки стимулюючої 
стратегії розвитку регіону із посиленням полі-
тики сприяння економічному розвитку МСБ, 
створюючи усі умови для підвищення прива-
бливості регіону.

3) Регіони середнього розвитку (Вінницька, 
Черкаська, Полтавська, Миколаївська, Запо-
різька, Донецька області). У цих регіонах 
середні значення як кількості зайнятих у регі-
оні, так і обсягу реалізованої продукції підпри-
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ємствами МСБ. У регіонах цієї групи необхідна 
опосередкована стратегія економічного роз-
витку, яка включає елементи прогресивного 
розвитку факторів, які сприяють зростанню 
усіх показників, та елементи стимулювання 
розвитку тих факторів, які виключають мож-
ливість саморозвитку та потребують виваже-
ної стимулюючої політики.

До другої групи входять регіони, в яких 
економічний розвиток опереджає розви-
ток МСБ або навпаки, тобто відбувається 
несинхронність показників економічного роз-
витку та розвитку МСБ. До таких регіонів 
відносяться Київська, Хмельницька, Кірово-
градська, Івано-Франківська області. Така 
ситуація свідчить про наявний дисонанс між 
рівнем економічного розвитку регіонів та рів-
нем розвитку МСБ, тому для цієї категорії 
регіонів необхідним є впровадження політики 
збалансування усіх економічних показників 
шляхом виявлення переваг кожного регіону 
та посилення їх позицій.

Наявна диференціація між рівнем роз-
витку регіонів України потребує розробки 

стратегічних засад щодо подолання аси-
метрії між розвитком регіонів та сприяння 
вирівнюванню рівня економічного розвитку 
регіонів на один рівень.

Висновки з цього дослідження. З огляду 
на наявний економічний, ресурсний, інно-
ваційний потенціал в Україні вказані можли-
вості використовуються нераціонально. МСБ 
України, на відміну від європейських підпри-
ємств МСБ, не роблять такого вагомого вне-
ску у розвиток економіки, оскільки за однако-
вої частини МСБ з Європою в Україні частка 
створених робочих місць складає 36%, тоді 
як у країнах Європи – 70%. Нерівномірність 
розташування більшої частини МСБ в Україні 
свідчить про наявну регіональну диференці-
ацію та потребує розробки стратегії на регі-
ональному рівні з урахуванням усіх вимог та 
особливостей окремого регіону. Визначення 
шляхів подолання регіональної асиметрії 
дасть змогу сформувати механізм вирівню-
вання рівня розвитку підприємств МСБ та 
збалансувати рівень економічного розвитку 
регіонів в Україні.
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Формування та розвиток інвестиційно-інноваційного 
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У статті визначено роль та місце екологічних проектів у системі регіонального розвитку, проаналізовано 
регіональну складову Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. в контексті наповнення 
планів реалізації екологічними проектами, визначено основні особливості запланованих проектів, здійснено 
аналіз екологічних проектів за напрямами витрат, проаналізовано структуру запланованих витрат на впрова-
дження екологічних проектів та визначено середню вартість впровадження 1 екологічного проекту в розрізі 
регіонів, визначено проблемні питання в здійсненні проектної діяльності екологічного спрямування в регіонах 
та запропоновано шляхи їх усунення, проаналізовано базу інноваційних технологій і розробок із погляду мож-
ливості їх використання для вирішення природоохоронних завдань

Ключові слова: екологічний проект, інноваційні технології, стратегія регіонального розвитку, природоохо-
ронна діяльність, екологічна програма, екологічні заходи.

Ищенко А.А. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье определены роль и место экологических проектов в системе регионального развития, проана-
лизирована региональная составляющая Государственной стратегии регионального развития на период до 
2020 года в контексте наполнения планов реализации экологическими проектами, определены основные 
особенности запланированных проектов, осуществлен анализ экологических проектов по направлениям за-
трат, анализ структуры запланированных затрат на внедрение экологических проектов и определена сред-
няя стоимость внедрения 1 экологического проекта в разрезе регионов, определены проблемные вопросы 
в осуществлении проектной деятельности экологической направленности в регионах и предложены пути их 
устранения, проанализирована база инновационных технологий и разработок с точки зрения возможности их 
использования для решения природоохранных задач.

Ключевые слова: экологический проект, инновационные технологии, стратегия регионального развития, 
природоохранная деятельность, экологическая программа, экологические мероприятия.

Ishchenko O.A. FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVIDING 
OF ECOLOGICAL DESIGNING AND EXPERT ACTIVITY

In the article the role and place of environmental projects in the system of regional development defined, the 
regional components of the National Strategy for Regional Development until 2020 in the context of filling plans for 
implementing of National Strategy by environmental projects analyzed, the main features of the planned projects 
defined, the analysis of environmental projects in areas of costs done, analyzed the structure of planned costs for 
implementing environmental projects and determined the average cost of implementation of 1 environmental project 
in the context of regions, identified problems in the implementation of ecological projects in the regions and suggests 
ways to removal them, basis of innovative technologies and developments analyzed in the context of terms of their 
possible use analyzed to solve environmental problems.

Keywords: ecological project, innovative technologies, strategy of regional development, environmental protec-
tion, environmental program, environmental measures.

Постановка проблеми. Погіршення стану 
навколишнього середовища внаслідок існу-
ючої кризи виробництва, сучасні проблеми 
економічного розвитку вимагають постійного 
пошуку шляхів оптимізації екологічної обста-

новки, особливо на регіональному рівні, як 
найбільш наближеному до реальних потреб 
людини в безпечному середовищі проживання.

Одним із головних завдань місцевих орга-
нів влади та органів місцевого самовря- ек
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дування в умовах децентралізації та роз-
ширення їх повноважень є забезпечення 
належних стандартів якості життя, зокрема 
з питань екології чого можна досягнути шля-
хом впровадження прикладних проектів, що 
покращують стан навколишнього природного 
середовища регіонів.

Важливою передумовою для здійснення 
ефективної регіональної екологічної політики 
є розвинена система планування, яка дозво-
ляє сформувати тактичні та стратегічні цілі у 
сфері екології та забезпечує умови для розви-
тку інвестиційно-інноваційного забезпечення 
екологічного проектування, дозволяючи мак-
симізувати ефективність від впровадження 
екологічних проектів.

У регіонах України система екологічного 
планування та проектування часто недостат-
ньо ефективна та збалансована, питанням 
раціонального природокористування при-
діляється замало уваги, що призводить до 
погіршення стану навколишнього природного 
середовища та зумовлює необхідність вдо-
сконалення роботи органів місцевого само-
врядування в екологічній сфері.

Об’єктом дослідження є проектна діяль-
ність органів місцевого самоврядування під 
час визначення необхідних заходів для покра-
щення екологічного стану в межах реалізації 
регіональних стратегій розвитку.

Предметом дослідження є особливості під-
готовки проектів екологічного спрямування 
органами місцевого самоврядування в межах 
реалізації регіональних стратегій розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упродовж останніх років спостерігається зна-
чна зацікавленість науковців до проблематики 
інвестиційно-інноваційного забезпечення еко-
логічних проектів. Велику увагу цим питанням 
приділили українські вчені Н.М. Андрєєва, 
Ю.В. Орловська, С.К. Харічков, В.Ф. Семенов, 
Е.М. Забарна, О.С. Малюк, О.В. Прокопенко 
та інші. Водночас усебічному аналізу наявних 
екологічних програм та проектів, що останнім 
часом впроваджуються в межах реалізації 
актуальної стратегії регіонального розвитку, 
приділено недостатньо уваги, що і зумовлює 
актуальність нашого дослідження.

Постановка завдання. Завдання цієї 
статті полягає в дослідженні регіональної 
складової Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 р. в контексті 
наповнення планів її реалізації екологічними 
проектами та аналізі бази інноваційних техно-
логій і розробок із погляду можливості їх вико-
ристання для вирішення природоохоронних 

завдань у межах вищезгаданих регіональних 
екологічних проектів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до останніх результатів 
глобального дослідження країн світу за рів-
нем екологічної ефективності, проведеного 
центром екологічної політики і права при Єль-
ському університеті, у 2016 р. Україна відстає 
від більшості європейських країн за рівнем 
екологічної ефективності, займаючи 44 місце 
в рейтингу. Зазначене дослідження екологіч-
ної ефективності вимірює досягнення країни з 
погляду стану екології та управління природ-
ними ресурсами на основі показників, які відо-
бражають різні аспекти стану навколишнього 
природного середовища та життєздатності її 
екологічних систем, збереження біологічного 
різноманіття, протидії зміні клімату, стану 
здоров’я населення, практику економічної 
діяльності і ступінь її навантаження на навко-
лишнє середовище, а також ефективність 
державної політики в галузі екології [1].

З урахуванням цього покращення стану 
довкілля можна вважати одним із актуальних 
стратегічних завдань України, особливо на 
регіональному рівні.

На сьогодні основні стратегічні напрями 
розвитку регіонів України встановлюються 
Державною Стратегією регіонального розви-
тку на період до 2020 р. (далі – Стратегія Роз-
витку) яка визначає цілі державної регіональ-
ної політики та основні завдання центральних 
та місцевих органів виконавчої влади і орга-
нів місцевого самоврядування, спрямовані на 
досягнення зазначених цілей, а також перед-
бачає узгодженість державної регіональної 
політики з іншими державними політиками, 
які спрямовані на територіальний розвиток.

Стратегія Розвитку містить ряд завдань, 
пов’язаних із поліпшенням екологічного ста-
новища, а саме:

– раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу, збереження культурної 
спадщини та найцінніших природних територій;

– забезпечення комфортного та безпеч-
ного життєвого середовища для людини неза-
лежно від місця її проживання;

– покращення навколишнього природного 
середовища;

– розширення територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду.

Позитивним явищем є та обставина, що 
індикатори процесу реалізації Стратегії Роз-
витку містять конкретні показники, що харак-
теризують зменшення забруднення навко-
лишнього природного середовища:
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– кількість проектів з утилізації або 
повторного використання побутових відходів, 
одиниць (млн. гривень);

– кількість проектів з очищення стічних 
вод, одиниць (млн. гривень);

– частка утилізованих промислових, побу-
тових та подібних відходів в обсязі їх утво-
рення, відсотків;

– частка очищених стічних вод у загаль-
ному водовідведенні, відсотків;

– кількість об’єктів природно-заповідного 
фонду, одиниць;

– частка природно-заповідного фонду в 
загальній площі територіальної одиниці, від-
сотків [2].

Для виконання завдань Стратегії Розви-
тку застосовується механізм затвердження 
обласними радами планів заходів щодо реа-

лізації відповідних регіональних стратегій 
розвитку (далі – Плани Заходів).

Часові рамки Планів Заходів становлять 
три роки, натомість стратегічні цілі, опера-
ційні цілі і заходи розробляються на більш 
тривалий термін – 5–6 років, тому програми 
і напрями Планів Заходів представляють 
собою дії із середньостроковою пріоритет-
ністю, що складаються з проектів розвитку.

Наразі у більшості областей затверджено 
Плани Заходів на 2015–2017 рр., у яких пере-
лічені основні проекти розвитку, що планується 
реалізувати протягом 3 років. До речі, така три-
валість дії планів видається найбільш опти-
мальною, оскільки дозволяє успішно реалізову-
вати більшість проектів, тоді як річний термін, 
прив’язаний до річного бюджету, позбавляє мож-
ливості виконання більш-менш великих проектів.

Таблиця 1
Напрями витрат на охорону навколишнього природного середовища в межах  

Планів Заходів з реалізації стратегій розвитку регіонів у 2015–2017 рр., тис. грн [3]. 

Область

Охорона 
атмосферного 

повітря, проблеми 
зміни клімату, 
запобігання 
руйнівним 

наслідкам природи

Захист і 
реабілітація 

ґрунту, 
очищення 

підземних і 
поверхневих 

вод

Поводження 
з відходами

Збереження 
біо- та 

ландшафтного 
різноманіття, 
формування 

екомережі

Вінницька 94838,40 17297,70 166,00
Волинська 22300,00 338205,00 94161,00 8500,00
Дніпропетровська 33600,00 1724896,00 2700,00
Донецька 94800,00 80013,11
Житомирська 130506,00 37730,00
Закарпатська 83790,00 22000,00
Запорізька 42629,00 543601,05 25766,72 4793,22
Івано-Франківська 52780,00 72800,00 5207,00 1750,00
Київська 25000,00 10000,00 22170,00
Кіровоградська 15830,70
Луганська
Львівська* 2529,30 2614646,30 110952,20
Миколаївська 146890,50 949211,20 164545,50
Одеська 218776,50 99857,09 182906,39
Полтавська 282047,00 6864,00 337897,90
Рівненська
Сумська
Тернопільська 248248,96 31398,00
Харківська
Херсонська 97618,10 89485,90 110924,02
Хмельницька 35652,00 4661,70
Черкаська 187955,50 123576,30 32601,42 1200,00
Чернівецька 142075,05 96013,76 256819,00 750,00
Чернігівська 5683,00 173,00
Всього 1130876,15 4649133,26 4123190,25 296146,83
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Саме зазначені Плани Заходів і було про-
аналізовано з погляду основних напрямів та 
структури витрат на охорону навколишнього 
природного середовища, що відображено в 
таблицях 1 та 2. 

Аналіз планів заходів регіонів на  
2015–2017 рр. щодо реалізації регіональних 
стратегій розвитку дозволяє виокремити ряд 
особливостей врахування екологічної складо-
вої реальної регіональної політики.

Так, у Планах Заходів більшості областей 
(крім Луганської, Рівненської та Харківської 
областей) вказано суми запланованих витрат 
на фінансування проектів, пов’язаних з покра-
щенням екологічного стану регіонів, що дозво-
ляє оцінити в грошовому вимірі зусилля дер-
жави в цій сфері в межах Стратегії Розвитку. 
Загалом на реалізацію проектів, пов’язаних 
із покращенням екологічного стану регіонів, у 
20 областях України заплановано витратити 
40102917,08 тис. грн.

Найбільша частка запланованих коштів 
(29693774,68 грн або 74,04% від загальної 
кількості запланованих коштів) припадає на 
проекти, пов’язані з підвищенням енергое-
фективності та переходом на альтернативні 
види енергії, серед яких найбільш розпо-
всюдженими є проекти зі створення нових 
електростанцій, що акумулюють енергію 
сонця чи вітру, проекти з переобладнання 
наявних електростанцій на використання 
альтернативних носіїв енергії, та проекти з 
підвищення енергоефективності (модерні-
зація електростанцій, зменшення теплов-
трат тощо).

Для захисту і реабілітації ґрунту, очи-
щення підземних і поверхневих вод, плану-
ється витратити 4649133,26 тис. грн, (11,59% 
загальної кількості запланованих коштів). 
Основні статті витрат за цим напрямом – 
створення та реконструкція очисних споруд 
та заходи щодо очищення ґрунтів.

Область
Науково-

дослідні роботи 
природоохоронного 

спрямування

Інші напрями 
природоохо-
ронної діяль-

ності

Енергоефек-
тивність та 
альтерна-
тивні види 

енергії

Разом

Вінницька 142,00 5345,40 57580,90 175370,40
Волинська 10410,00 4406,00 7499934,00 7977916,00
Дніпропетровська 14300,00 63500,00 420522,00 2259518,00
Донецька 137687,11 312500,22
Житомирська 540,00 168776,00
Закарпатська 20000,00 22560,51 20400,00 168750,51
Запорізька 19500,00 636289,99
Івано-Франківська 8200,00 16575,00 157312,00
Київська 298032,00 355202,00
Кіровоградська 244021,30 259852,00
Луганська 0,00
Львівська* 9729,00 650,00 45350,00 592147,04
Миколаївська 164545,50 2500,00 12907149,80
Одеська 7400292,98
Полтавська 940719,15
Рівненська 0,00
Сумська 115028,00
Тернопільська 3700,00 554217,43
Харківська 0,00
Херсонська 400,00 380,00 375904,90
Хмельницька 58713,70
Черкаська 1200,00 2450,00 1872,00 349655,22
Чернівецька 750,00 2490,00 1509701,94
Чернігівська 600,00 44043,00
Всього 60252,00 149543,91 29693774,68 40102917,08

Продовження таблиці 1
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На поводження з відходами планується 
витратити 4123190,25 тис. грн, або 10,28% від 
загальної кількості коштів. В основному ці кошти 
планується витратити на створення нових та 
переобладнання існуючих сміттєзвалищ, заво-
дів із переробки твердих побутових відходів, 
консервацію екологічно небезпечних звалищ та 
заходів, спрямованих на збільшення соціальної 
відповідальності громадян у сфері поводження 
з твердими побутовими відходами.

На проекти, пов’язані з охороною атмос-
ферного повітря, проблемами зміни клімату, 
та запобіганню руйнівним наслідків природи 
планується витратити 1130876,15 тис. грн 
(2,82%), основними статтями витрат за цим 
напрямком є проекти щодо запобігання чи 
ліквідації наслідків підтоплення, проекти, 
пов’язані укріпленням берегів, здійсненням 
протизсувних заходів.

Таблиця 2
Структура витрат на охорону навколишнього природного середовища  

в межах Планів Заходів із реалізації стратегій розвитку регіонів у 2015–2017 рр., %.

Область

Охорона атмосфер-
ного повітря, про-

блеми зміни клімату, 
запобігання руйнів-
ним наслідкам при-

роди

Захист і реабі-
літація ґрунту, 

очищення 
підземних і 

поверхневих 
вод

Пово-
дження з 

відходами

Збереження 
біо- та 

ландшафтного 
різноманіття, 
формування 

екомережі
Вінницька 0,00 54,08 9,86 0,09
Волинська 0,28 4,24 1,18 0,11
Дніпропетровська 0,00 1,49 76,34 0,12
Донецька 0,00 0,00 30,34 25,60
Житомирська 0,00 77,32 22,36 0,00
Закарпатська 0,00 0,00 49,65 13,04
Запорізька 6,70 85,43 4,05 0,75
Івано-Франківська 33,55 46,28 3,31 1,11
Київська 7,04 2,82 6,24 0,00
Кіровоградська 6,09 0,00 0,00 0,00
Луганська x x x x
Львівська* 0,07 77,45 3,29 0,29
Миколаївська 0,00 1,14 7,35 1,27
Одеська 2,96 1,35 2,47 0,00
Полтавська 29,98 0,73 35,92 0,00
Рівненська x x x x
Сумська 0,00 0,00 0,00 0,00
Тернопільська 0,00 44,79 5,67 0,00
Харківська x x x x
Херсонська 25,97 23,81 29,51 0,00
Хмельницька 60,72 0,00 7,94 0,00
Черкаська 53,75 35,34 9,32 0,34
Чернівецька 9,41 6,36 17,01 0,05
Чернігівська 12,90 0,00 0,00 0,00
Всього 2,82 11,59 10,28 0,74

На збереження біо – та ландшафтного різ-
номаніття, формування екомережі, науково-
дослідні роботи природоохоронного спря-
мування та інші напрями природоохоронної 
діяльності загалом планується витратити 
505942,74 тис. грн, (1,26% від загальної кіль-
кості запланованих коштів на реалізацію про-
ектів екологічної спрямованості).

Питанням охорони атмосферного пові-
тря, зміни клімату, запобіганню руйнівним 
наслідкам природи найбільше уваги приді-
ляється в Хмельницькій (берегоукріплення 
берегів водосховища на річках Случ та 
Ікопоть), Черкаській (встановлення межі 
водоохоронної зони і облаштування прибе-
режної захисної смуги на Кременчуцькому 
водосховищі) та Івано-Франківській (про-
типаводковий захист населених пунктів 
області) областях.
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Питанням захисту і реабілітації ґрунту, 
очищенню підземних і поверхневих вод най-
більше уваги приділяється у Львівській (реа-
лізація заходів Регіональної програми роз-
витку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро, будівни-
цтво і реконструкція каналізаційних очисних 
споруд (КОС) міст та сільських населених 
пунктів), Вінницькій (реконструкція міських 
очисних споруд у м. Могилів-Подільському), 
Тернопільській (будівництво та реконструкція 
біологічних, каналізаційних і очисних споруд 
області) та Черкаській (будівництво та рекон-
струкція очисних споруд) областях.

Питанням поводження з відходами най-
більше уваги приділяється в Дніпропетров-
ській (будівництво заводу з ТПВ, упрова-
дження комплексної системи поводження з 
твердими побутовими відходами на території 
субрегіону «Західний Донбас»), Закарпатській 
(Будівництво заводу механізованої переробки 

твердих побутових відходів у с. Яноші) та 
Полтавській (будівництво сміттєсортувальної 
станції на території міського полігону «Деїв-
ська гора») областях.

Питанням збереження біо- та ландшаф-
тного різноманіття, формування екомережі 
найбільше уваги приділяється в Донецькій 
області (відновлення гідрологічного режиму 
та санітарного стану басейну р. Сіверський 
Донець у межах Донецької області).

Питанням науково-дослідних робіт приро-
доохоронного спрямування найбільше уваги 
приділяється в Закарпатській області (покра-
щення наукової та туристичної інфраструк-
тури природних заповідних територій). 

Питанням забезпечення енергоефектив-
ності та використання альтернативних видів 
енергії значна увага приділяється в більшості 
областей України.

У Планах Заходів Рівненської та Харківської 
області відсутній запланований бюджет кож-

Продовження таблиці 2

Область
Науково-дослідні роботи 

природоохоронного 
спрямування

Інші напрями 
природоохоронної 

діяльності

Енергоефективність 
та альтернативні 

види енергії
Вінницька 0,08 3,05 32,83
Волинська 0,13 0,06 94,01
Дніпропетровська 0,63 2,81 18,61
Донецька 0,00 0,00 44,06
Житомирська 0,00 0,32 0,00
Закарпатська 11,85 13,37 12,09
Запорізька 0,00 0,00 3,06
Івано-Франківська 5,21 0,00 10,54
Київська 0,00 0,00 83,90
Кіровоградська 0,00 0,00 93,91
Луганська x x x
Львівська* 0,02 1,34 17,54
Миколаївська 0,00 0,02 90,21
Одеська 0,00 0,00 93,22
Полтавська 0,00 0,00 33,37
Рівненська x x x
Сумська 0,00 0,00 100,00
Тернопільська 0,67 0,00 48,87
Харківська x x x
Херсонська 0,11 0,10 20,51
Хмельницька 0,00 0,00 31,34
Черкаська 0,70 0,54 0,00
Чернівецька 0,00 0,16 67,00
Чернігівська 0,00 1,36 85,73
Всього 0,15 0,37 74,04
*у Львівській області для аналізу використані дані проекту плану заходів на 2016–2018 рр. з реаліза-

ції стратегій розвитку Львівської області [4].
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ного окремого проекту, натомість використову-
ється система індикаторів, на досягнення про-
гнозованих значень яких спрямована стратегія.

Так, у плані реалізації стратегії регіональ-
ного розвитку Рівненської області присутні 3 
екологічні індикатори, значень яких необхідно 
досягти до кінця 2016 р.:

– знизити питому вагу утилізованих відхо-
дів із 13,1% (показник 2013 р.) до 29,3%; 

– збільшити площу земель природно-
заповідного фонду з 181,5 тис. га (станом на 
01.01.2014) до 297,8 тис. га;

– збільшити питому вагу площі природно-
заповідного фонду до площі адміністративно-
територіальної одиниці з 9% (станом на 
01.01.2014 р.) до 14,9% [5]. 

– в плані реалізації стратегії регіональ-
ного розвитку Харківської області присутні 2 
екологічні індикатори, значень яких необхідно 
досягти до 2020 р.: 

– збільшити площу земель природно-запо-
відного фонду з 74,2 тис. га до 282,8 тис. га;

– збільшити питому вагу площі природно-
заповідного фонду до площі адміністративно-
територіальної одиниці з 2,4% до 14,9% [6].

У Луганській області було затверджено 
План роботи на 2016–2017 рр. з виконання 
в області завдань Стратегії Розвитку, у якому 
наявні 2 екологічні завдання, значень які 
необхідно виконати до кінця 2017 р.:

– забезпечення розвитку меліорації 
земель і поліпшення екологічного стану зро-
шених та осушених земель – площа поливів 
зрошуваних земель має становити 485 га у 
2016 р. та 730 га у 2017 р.;

– реконструкція та капітальний ремонт 
водопровідних, каналізаційних та теплових 
мереж – необхідно реалізувати 20 проектів у 
2017 р. [7].

У таблиці 3 наведено інформацію щодо кіль-
кості запланованих на охорону навколишнього 
природного середовища проектів, загального 
обсягу витрат по регіонам, структури природо-
охоронних витрат за регіонами та середньої 

Таблиця 3
Інвестиції в природоохоронні проекти в межах Планів Заходів

№ 
п/п Регіон

Кількість 
проектів, 

шт.

Обсяг 
запланованих 

витрат, 
тис. грн.

Обсяг запланованих 
витрат, % від 

загального обсягу за 
всіма регіонами

Середня 
вартість 
проекту, 
тис. грн.

1 Вінницька 33 175370,40 0,44 5314,25
2 Волинська 37 7977916,00 19,89 215619,35
3 Дніпропетровська 38 2259518,00 5,63 59461,00
4 Донецька 13 312500,22 0,78 24038,48
5 Житомирська 8 168776,00 0,42 21097,00
6 Закарпатська 10 168750,51 0,42 16875,05
7 Запорізька 21 636289,99 1,59 30299,52
8 Івано-Франківська 16 157312,00 0,39 9832,00
9 Київська 11 355202,00 0,89 32291,09
10 Кіровоградська 23 259852,00 0,65 11297,91
11 Луганська x x x x
12 Львівська 47 3376003,84 8,42 71829,87
13 Миколаївська 42 12907149,80 32,19 307313,09
14 Одеська 51 7400292,98 18,45 145103,78
15 Полтавська 62 940719,15 2,35 15172,89
16 Рівненська x x x x
17 Сумська 4 115028,00 0,29 28757,00
18 Тернопільска 37 554217,43 1,38 14978,85
19 Харківська x x x x
20 Херсонська 13 375904,90 0,94 28915,76
21 Хмельницька 5 58713,70 0,15 11742,74
22 Черкаська 12 349655,22 0,87 29137,94
23 Чернівецька 29 1509701,94 3,76 52058,69
24 Чернігівська 5 44043,00 0,11 8808,60
 Всього 517 40102917,08 100,00 77568,50
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вартості проекту в межах Планів Заходів із 
реалізації стратегій розвитку регіонів.

Таким чином, усього у 21 області України 
в межах Стратегії Розвитку планується реа-
лізувати 517 природоохоронних проектів на 
загальну суму 40102917,08 тис. грн.

Найбільша кількість екологічних проек-
тів запланована для реалізації в Полтав-
ській (62 шт.), Одеській (51 шт.) та Львівській 
(46 шт.) областях. За обсягом коштів, перед-
бачених на реалізацію природоохоронних 
проектів, перше місце займає Миколаївська 
область (12907149,80 тис. грн, або 32,19% від 
загальної кількості коштів, запланованих на 
реалізацію природоохоронних проектів Пла-
нів розвитку 2015–2017 рр. в Україні). Насам-
перед це викликано вартісним будівництвом 
та експлуатацією вітрової електричної стан-
ції потужністю 300 МВт загальною вартістю 
11250000 тис. грн.

Також значну частку витрат на природоохо-
ронну діяльність у загальній структурі витрат 
займають Одеська (7400292,98 тис. грн, або 
18,45%) та Волинська (7977916,00 тис. грн, 
19,89%) області.

Найменше витрат на вирішення питань охо-
рони довкілля приділяють (за винятком облас-
тей, які не вказали точний обсяг запланованих 
витрат) Чернігівська, Хмельницька, Житомир-
ська та Закарпатська області. У сукупному 
обсязі витрат запланованих на реалізацію при-
родоохоронних проектів у регіональних пла-
нах розвитку 2015–2017 рр. в Україні кожна з 
цих областей займає менше 0,5%.

Водночас необхідно обов’язково брати до 
уваги, що Плани Заходів є не єдиним інстру-
ментом реалізації Стратегії державного роз-
витку. Заходи (екологічні проекти) з питань 
охорони навколишнього природного серед-
овища можуть також міститися в інших дер-
жавних цільових програмах в окремих сферах 
соціально-економічного розвитку або в дер-
жавних цільових програмах розвитку окремих 
територій.

Збільшення ефективності впровадження 
екологічних проектів можна досягти викорис-
танням новітніх інноваційних розробок. Укра-

їнським інститутом науково-технічної експер-
тизи та інформації (УкрІНТЕІ) було розроблено 
автоматизовану систему трансферу техноло-
гій і забезпечення інформаційного супроводу 
процесів трансферу. Для здійснення оператив-
ного обміну науково-технічною інформацією 
між користувачами зарубіжних країн систему 
оснащено двома великими функціональними 
блоками: блоком локальних баз, що зберіга-
ються на сервері УкрІНТЕІ, і Інтернет-блоком, 
розташованим на сайті УкрІНТЕІ.

Використовуючи Інтернет-блок УкрІНТЕІ, за 
допомогою вбудованої на сайт пошукової сис-
теми, можна здійснити швидкий пошук необ-
хідної технології за допомогою ключових слів.

Так, у таблиці 4 наведено кількість техно-
логій екологічного спрямування, які зазначені 
в пошуковій системі блоку УкрІНТЕІ та можуть 
використовуватись для оптимізації реалізації 
екологічних проектів [8]. 

Найбільша кількість серед представлених 
у базі «Інноваційні технології та розробки» 
технологій (56) екологічного спрямування сто-
суються очищення стічних вод та ґрунту, тех-
нології очищення повітря, енергозбереження, 
альтернативної енергетики та поводження з 
відходами представлені невеликою кількістю, 
однак база постійно поповнюється новими 
актуальними розробками.

Висновки. Отже, проведене дослідження 
дозволило зробити такі висновки:

– в Планах Заходів, передбачених Стра-
тегією Розвитку, значна частина коштів (понад 
40 млрд грн) запланована на виконання еко-
логічних проектів;

– в регіональному аспекті спостеріга-
ються великі диспропорції за кількістю коштів 
та напрямами витрат на природоохоронні цілі 
в межах реалізації регіональних стратегій;

– в окремих регіонах запропонований 
інструмент реалізації регіонального розви-
тку в частині охорони навколишнього серед-
овища використовується недостатньо або 
майже не використовується;

– запропоновані екологічні індикатори у 
Стратегії Розвитку потребують кількісного та 
якісного доопрацювання;

Таблиця 4
Технології екологічного спрямування  

з пошукової бази УкрІНТЕІ «Інноваційні технології та розробки»

Очищення 
повітря, 

газів

Захист і 
реабілітація 

ґрунту, очищення 
води

Поводження з 
відходами

Енергозбере-
ження, альтер-
нативна енер-

гетика
Кількість технологій, шт 6 56 14 16
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– існує достатня кількість інноваційних 
екологічно спрямованих технологій, викорис-
тання яких може суттєво підвищити ефектив-
ність впровадження екологічних проектів, які 
реалізуються в межах стратегій регіонального 
розвитку;

– усунення наявних проблемних питань у 
цій сфері потребує детального аналізу стану 
впровадження екологічних проектів на під-
ставі постійного моніторингу стану виконання 
відповідних складових планів заходів щодо 
реалізації регіональних стратегій.

Подальші дослідження в цьому напрямі 
повинні спрямовуватися на аналіз виконання 

Планів Заходів, розробку системи моніто-
рингу виконання екологічних проектів у тіс-
ному взаємозв’язку з моніторингом стану 
навколишнього природного середовища, 
підготовку пропозицій щодо пріоритетності 
екологічних проектів на наступний період до 
2020 р., обґрунтування екологічних індикато-
рів стратегій регіонального розвитку, оцінки 
загального стану впровадження природоохо-
ронних заходів у всьому комплексі держав-
ного програмового планування, поглиблене 
вивчення перспективних інновацій та розро-
бок, можливостей залучення інвестицій у при-
родоохоронні програми.
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нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/transfer/store/index.html.
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У статті розглянуто сучасні соціально-економічні підходи до управління лісовим господарством України. 
Проведено порівняльний аналіз управління лісовим господарством державними органами влади та управ-
ління лісовим господарством за участю зацікавлених сторін. Виділено основні типи громадського управління 
лісовим господарством. Проаналізовано значення зацікавлених сторін для різних етапів процесу управління 
лісовим господарством.

Ключові слова: лісове господарство, місцеві громади, управління лісовим господарством, громадське 
управління лісовим господарством, управління лісовим господарством за участю зацікавлених сторін.

Лесюк Г.Н. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены современные социально-экономические подходы к управлению лесным хозяй-
ством Украины. Проведен сравнительный анализ управления лесным хозяйством государственными органа-
ми власти и управления лесным хозяйством на основе участия заинтересованных сторон. Выделены основ-
ные типы общественного управления лесным хозяйством. Проанализировано значение заинтересованных 
сторон для различных этапов процесса управления лесным хозяйством.

Ключевые слова: лесное хозяйство, местные общины, управление лесным хозяйством, общественное 
управление лесным хозяйством, управление лесным хозяйством с участием заинтересованных сторон. 

Lesiuk N.M. MODERN SOCIO-ECONOMIC APPROACHES TO FOREST MANAGEMENT IN UKRAINE
The article is devoted to the modern social and economic approaches to forest management in Ukraine. Com-

parative analysis of state forest management and participatory forest management are made. The main types of 
community-based forest management are considered. The importance of stakeholders participation for the various 
stages of forest management are analyzed.

Keywords: forestry, local communities, forest management, community-based forest management, participatory 
forest management. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В останні два десятиліття ХХ ст. у 
світі змінилися традиційні підходи та уяв-
лення щодо управління лісовим господар-
ством. Основними причинами, які вплинули 
на формування нових підходів до управління 
лісовим господарством, є: зміщення інтер-
есу від моноцільового до багатоцільового 
використання лісових ресурсів; загострення 
суперечок щодо права власності на лісові 
ресурси; застосування міждисциплінарних 
підходів та традиційних знань у лісовій полі-
тиці; визнання необхідності участі громад-
ськості в управлінні лісовим господарством, 
при цьому громадськість має розглядатися не 
як компіляція зацікавлених осіб. Усі зацікав-
лені сторони (державний і приватний сектори, 
громадськість) повинні самостійно формулю-
вати свої інтереси [1, с. 17].

Сучасне управління лісовим господар-
ством характеризується трьома основними 

формами: децентралізацією процесу управ-
ління, участю зацікавлених сторін, маркети-
зацією (лісова сертифікація, плата за послуги 
лісових екосистем та ін.) [2, с. 5]. Зростання 
суспільного інтересу до можливостей засто-
сування підходу до управління лісовим гос-
подарством за участю зацікавлених сторін 
пояснюється декількома чинниками: більшим 
доступом до інформації про стан лісових 
ресурсів, поширенням інформації засобами 
масової інформації (ЗМІ), виникненням різних 
рухів протесту, підвищенням зацікавленості 
до використання всіх груп лісових ресурсів. 
Окрім того, населення стрімко зростає і збіль-
шує тиск на природне довкілля, що збіль-
шує кількість лісових конфліктів та потребу 
їх регулювання. З огляду на це, актуальним 
стає дослідження сучасних підходів до управ-
ління лісовим господарством, які включають 
у процес управління державний і приватний 
сектори та громадськість.

© лесюк г.м.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання вдосконалення системи управ-
ління лісовим господарством України активно 
досліджують українські науковці. Зокрема, 
Геник Я.В., Каспрук О.І., Кравець П.В., Стан-
кевич-Волосянчук О.І., Павліщук О.П. та ін. 
акцентують увагу на можливостях залучення 
місцевих громад до управління лісовим госпо-
дарством. У наукових працях Василик Н.М., 
Голяна В.А., Жежкун І.М., Зуєва Є.С., Кар-
пука А.І., Мішеніна Є.В., Мішеніної Г.А., Торо-
сова А.С., Харченка Ю.В., Хвесика М.А., Шес-
така О.М., Ярової І.Є. та ін. досліджуються 
стимулювання підприємництва та розвиток 
державно-приватного партнерства у лісовому 
господарстві.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість наукових праць щодо перспектив-
ності співпраці державних органів влади і при-
ватного сектору та залучення громадськості 
до процесу державного управління лісовим 
господарством, поза увагою залишилися про-
блеми вивчення таких підходів до управління, 
які б ураховували інтереси всіх зацікавле-
них сторін (державного і приватного секторів 
та громадськості) у лісовому господарстві з 
одночасним гарантуванням сталого ведення 
лісового господарства.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – розроблення 
теоретичних основ сучасних соціально-еко-
номічних підходів до управління лісовим гос-
подарством та визначення можливостей їх 
застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підхід до управління лісовим госпо-
дарством за участю зацікавлених сторін не є 
новим: його історія почалася майже три деся-
тиліття тому і широко пропагувалася після 
Ріо-92. Зокрема, принцип 10 Декларації з 
навколишнього середовища і розвитку визна-
чає, що держави сприяють інформованості та 
участі населення шляхом широкого надання 
інформації [3]. Принципи лісівництва рекомен-
дують урядам заохочувати та надавати мож-
ливості для участі зацікавлених сторін, вклю-
чаючи місцеві громади, корінне населення, 
промислові кола, профспілки, неурядові орга-
нізації, фізичні особи в процесі розроблення, 
здійснення і планування національної лісової 
політики [4]. Лісова стратегія ЄС до 2020 р. та 
підсумковий документ Генеральної Асамблеї 
ООН від 25 вересня 2015 р. «Перетворення 
нашого світу: Порядок денний сталого роз-
витку 2030» визнають важливість участі заці-

кавлених сторін для багатофункціонального, 
інтегративного та сталого управління лісо-
вим господарством і закликають стимулю-
вати ефективне партнерство між державним 
і приватним секторами та громадськістю [5; 
6, с. 10]. Хоча міжнародні організації, зокрема 
Всесвітній банк, лобіюють та забезпечують 
підтримку управління лісовим господарством 
за участю всіх зацікавлених сторін, тлума-
чення і застосування цього підходу доволі 
часто є складним з огляду на різноманітність 
еколого-економічних умов, законодавчої та 
адміністративної систем, культурно-історич-
них і національних традицій. 

Управління лісовим господарством за 
участю зацікавлених сторін – це структуро-
ване співробітництво між урядом, комер-
ційними і некомерційними користувачами 
лісових ресурсів, зацікавленими організаці-
ями, громадами та іншими зацікавленими 
сторонами для досягнення загальних цілей, 
пов’язаних із раціональним використанням 
лісових ресурсів [7]. Основна ідея підходу 
полягає в тому, що управління лісовим гос-
подарством зацікавленими сторонами само-
стійно або спільно з державними органами є 
ефективнішим, ніж управління виключно цен-
тральними державними органами влади, що 
часто сприяє надмірній експлуатації лісових 
ресурсів або перетворення їх у ресурси від-
критого доступу, що призводить до деградації 
та знищення. Повернення лісових ресурсів до 
приватної власності та власності громад ство-
рює можливості для сталого використання 
та управління в лісовому господарстві. Така 
думка підтверджена історичними та антро-
пологічними висновками: багато місцевих 
громад могли управляти своїми ресурсами 
відповідально всупереч висновкам теорії Гар-
дена [2, с. 17].

Управління лісовим господарством за 
участю зацікавлених сторін може мати такі 
форми:

• інформування – забезпечення зацікав-
лених сторін інформацією без можливос-
тей зворотного зв’язку та обговорень рішень 
щодо ведення лісового господарства;

• консультування – зацікавлених осіб 
запитують про їхні думки щодо проблемних 
питань (наприклад, стосовно планів ведення 
лісового господарства), однак остаточні 
рішення приймаються органом, що ініціював 
консультації, з/без урахування думок зацікав-
лених сторін;

• участь у реалізації вже прийнятих 
рішень – орган управління лісовим господар-
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ством включає зацікавлених сторін у реаліза-
цію певних заходів без можливості впливу на 
кінцеве рішення; 

• спільне управління – відповідальність 
за прийняття рішень, що стосуються ведення 
лісового господарства, спільна на основі 
угод між різними (державними та недержав-
ними) суб’єктами. Співробітництво включає 
дві основні форми: 1) делегування – частина 
повноважень і відповідальності делегуються 
зацікавленим сторонам; 2) самомобілізація – 
незалежна ініціатива зацікавлених сторін, що 
реалізується за консультативної підтримки 
зовнішніх експертів, наприклад контроль міс-
цевих жителів над використанням природних 
ресурсів, що знаходяться в їхньому розпоря-
дженні. Державні органи управління лісовим 
господарством у такому разі виконують роль 
асистента [8, с. 14–15].

Управління лісовим господарством за 
участю зацікавлених сторін має багато пере-
ваг: поліпшення комунікації між державним і 
приватним секторами та громадськістю, гене-
рація нових знань, інтеграція громадськості 
в процес управління, досягнення сталого 
розвитку лісового господарства, запобігання 

і вирішення лісових конфліктів, простіше 
виконання планів лісового господарства. 
Управління лісовим господарством за участю 
зацікавлених сторін порівняно з традиційним 
управлінням лісовим господарством дер-
жавними органами влади є більш гнучким 
(табл. 1), що сприяє досягненню більш тісної 
інтеграції між лісовим господарством, еконо-
мікою і суспільством. 

Недоліками підходу часто визначають 
тривалий період та високі витрати на запро-
вадження. Політики та управлінці критикують 
управління лісовим господарством за участю 
зацікавлених сторін через відсутність стро-
гого, структурованого і систематичного про-
цесу аналізу та інтерпретації даних від заці-
кавлених сторін. 

До основних витрат, пов’язаних із розвитком 
підходу до управління лісовим господарством 
за участю зацікавлених сторін, належать:

• витрати на науково-дослідні роботи і 
попередню оцінку (витрати на збір даних 
та інформації, проведення польових дослі-
джень, нарад, картографування участі, екс-
пертні консультації, друк та розповсюдження 
матеріалів, технічне обладнання і т. д.);

Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до управління лісовим господарством [1, с. 17]

Критерій Управління лісовим господарством 
державними органами влади

Управління лісовим 
господарством за участю 

зацікавлених сторін

Цілі Моноцільове використання лісових 
ресурсів.

Багатоцільове використання лісо-
вих ресурсів.

Одиниця 
управління

Великі площі лісів на основі біофізич-
них або політичних кордонів. Невеликі площі лісів.

Права місцевих 
користувачів

Як правило, дуже обмежені і часто 
неоднозначні або тимчасові. Розширені, чітко визначені права. 

Захист лісу Виконує лісова служба, часто неефек-
тивно і витратно.

Виконує місцеве населення, вищі 
місцеві витрати, але низькі урядові 
витрати.

Типові плани 
управління

Одновікові насадження; централізо-
ване управління охоронюваних тери-
торій.

Різновікові насадження, призначені 
постачати різноманітні ресурси для 
безперервного забезпечення потреб 
населення; громадське управління.

Заготівля дере-
вини

Як правило, великі урядові контракти 
з адміністративними механізмами 
ціноутворення і субсидованими уго-
дами постачання.

Як правило, багато невеликих угод 
із домашніми господарствами.

Технічна база Наукові дослідження, прості оптиміза-
ційні моделі вибору продукту.

Традиційні знання та урядові про-
грами.

Планування Централізоване планування.
Плани складені місцевими грома-
дами або домашніми господар-
ствами з погодженням із лісовою 
службою.

Гнучкість пла-
нів

Негнучкі плани, багато бюрократичних 
погоджень. Адаптивне управління.
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• витрати на комунікацію та підвищення 
обізнаності (витрати на підготовку інформа-
ційних матеріалів та їх редагування, органі-
зацію інформаційних зустрічей, використання 
ЗМІ і т. д.);

• витрати на тренінги з відповідних тем для 
всіх зацікавлених сторін;

• витрати на підготовку конкретних планів і 
стратегій [8, с. 11]. 

Деякі науковці звертають увагу на парадокс 
підходу: чим вище число зацікавлених осіб, 
тим меншу роль відіграє кожен з них. Отже, 
для ефективного запровадження управління 
лісовим господарством за участю зацікав-
лених сторін необхідні чіткі правила щодо 
ведення переговорів та участі зацікавлених 
сторін [9, с. 219].

У науковій літературі і документах із міжна-
родної лісової політики підхід до управління 
лісовим господарством за участю зацікавле-
них сторін визначається близьким до підходів 
громадське лісове господарство, соціальне 
лісове господарство, спільне управління лісо-
вим господарством, громадське управління 
лісовим господарством [10, с. 63].

Громадське лісове господарство – страте-
гія ведення лісового господарства, яка вклю-
чає в себе активну участь організованої гро-
мади. Сільськогосподарська і продовольча 
організація ООН (ФАО) визначає громадське 
лісове господарство як «будь-яку ситуацію, 
яка передбачає тісне залучення місцевого 
населення в лісогосподарську діяльність» 

[11, с. 1]. Вищезазначений підхід активно 
застосовується в Непалі, Мексиці, Таїланді, 
Камеруні, Гвінеї та ін. [12, с. 3]. Соціальне 
лісове господарство – це управління лісовим 
господарством, спрямоване насамперед на 
забезпечення добробуту місцевих жителів, які 
залежать від лісових ресурсів. Спільне управ-
ління лісовим господарством є офіційним тер-
міном в Індії, який означає ведення лісового 
господарства за участю як державних лісових 
відомств, так і місцевих громад. Ключовою 
особливістю є допомога місцевих громад у 
збереженні лісів шляхом захисту від пожеж, 
випасу худоби і незаконних рубок в обмін на 
недеревні лісові ресурси і частку виручки від 
продажу деревини.

Значно поширенішим є громадське управ-
ління лісовим господарством, яке включає 
ініціативи, політики, інститути і процеси, які 
спрямовані на підвищення ролі місцевих гро-
мад в управлінні лісами та лісовим господар-
ством [11, с. 2]. ФАО класифікує громадське 
управління лісовим господарством залежно 
від прав та обов’язків місцевих громад в 
управлінні лісовим господарством (табл. 2).

Хоча наукові терміни та умови залучення 
місцевих громад до управління лісовим гос-
подарством є неоднаковими в різних місцях, 
усі вони мають три аналогічні характеристики: 

1. Це часткова передача влади від дер-
жави до місцевих громад. 

2. Головною метою є управління лісовим 
господарством відповідно до концепції ста-

Таблиця 2
Основні типи громадського управління лісовим господарством [11, с. 134]

Тип Основні характеристики

Участь у збереженні лісів
Місцеві громади несуть відповідальність за збереження лісів. 
Доступ до деревних та недеревних ресурсів лісів може бути 
частково обмежений. 

Спільне ведення лісового 
господарства

Лісові ресурси й отримані вигоди від лісів, що знаходяться у 
власності держави, розподіляються між урядом і місцевими 
громадами, щоб спонукати громади захищати ліси.

Громадське управління лісо-
вим господарством з обмеже-
ною передачею повноважень

Значний нагляд органів державної влади. Права на управ-
ління лісовим господарством і використання лісових ресур-
сів, як правило, недеревних лісових ресурсів, передані 
місцевим громадам відповідно до планів управління. Права 
місцевих громад, як правило, не включають продаж дере-
вини на відкритих ринках, але включають продаж недерев-
них ресурсів лісу і паливної деревини.

Громадське управління лісо-
вим господарством із повною 
передачею повноважень

Права на управління лісовим господарством і використання 
лісових ресурсів передані місцевим громадам відповідно до 
планів управління. Права включають заготівлю деревини і 
продаж лісових ресурсів на відкритих ринках.

Приватна власність на ліси
Фізичні особи, домашні господарства, групи осіб або громади 
володіють лісовими землями, ведуть лісове господарство та 
отримують соціо-еколого-економічні вигоди. 
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лого розвитку, місцеві громади відповідальні 
за захист і покращення стану лісів.

3. Місцеві громади можуть отримувати еко-
номічні та соціальні вигоди від лісів [13, с. 1].

Відмінність між підходами «управління 
лісовим господарством за участю зацікав-
лених сторін» та вищеназваними підходами 
полягає у залученні різного кола зацікавле-
них осіб. Управління лісовим господарством 
за участю зацікавлених сторін передбачає 
залучення не тільки місцевої громади, але й 
осіб за межами місцевої громади. Визнання 

та ідентифікація всіх зацікавлених сторін та 
сприяння їх участі в процесі управління лісо-
вим господарством є особливо важливими з 
огляду на потреби розвитку сільських районів 
України та суміжних із лісовим господарством 
галузей економіки. Крім того, світовий досвід 
переконливо показує, що управління лісо-
вим господарством відповідно до концепції 
сталого розвитку неможливе без залучення 
у цей процес лісозаготівельників, місцевого 
населення, державних структур, громад-
ських організацій та організації безпосеред-

Рис. 1. Значення зацікавлених сторін в управлінні лісовим господарством [8, с. 17]

Етап управління Роль зацікавлених сторін

Дослідження, аналіз і діагностика

1збір даних та інформації,
аналіз даних та інформації
аналіз ресурсів, 
ідентифікація проблем і загроз,
аналіз зацікавлених сторін

Планування

визначення цілей, заходів, дій та 
вимірюваних індикаторів, 
виявлення можливих партнерів,
оцінка витрат на реалізацію,
підготовка фінансового,
моніторингового, оперативного
планів, плану участі зацікавлених 
сторін 

2

Запровадження та моніторинг

виконання оперативного плану,
моніторинг реалізації показників, 
встановлених на етапі планування

Оцінка

кінцева оцінка, оцінка впродовж 
етапу імплементації,
ідентифікація засвоєних помилок 
управління
 

5

6

надавати інформацію для аналізу,
брати участь у виявленні та аналізі
проблем, брати участь в аналізі 
ресурсів і загроз, консультуються та 
інформуються про результати та 
висновки аналізу
 

брати участь в розробленні цілей і 
заходів управління (наприклад, через 
робочі групи),
консультуються та інформуються 
про кінцеву форму плану,
залучаються до угод щодо лісового 
господарства

здійснювати управлінські дії (окремо 
або у партнерстві з органами влади)
можуть бути залучені до 
моніторингу

надають інформацію для оцінки,
беруть участь в оцінці,
консультуються або інформуються
про кінцевий результат оцінки

5

6

переоцінка нової ситуації в управлінні з урахуванням засвоєних 
помилок
перепланування для адаптації або корегування несподіваних 

ситуацій в управлінні

3

4
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ньої взаємодії між ними. Тільки в такому разі 
проблеми лісового господарства будуть вирі-
шуватися обґрунтовано, з урахуванням соці-
альних наслідків освоєння лісових ресурсів 
для різних зацікавлених сторін [14, с. 104].

Сьогодні в Україні, з огляду на євроінтегра-
ційні процеси та децентралізацію влади, спря-
мовану на формування демократичної моделі 
управління з посиленою роллю територіаль-
них громад, обговорюваним є їх залучення до 
процесів управління лісовим господарством. 
Однак територіальні громади не репрезен-
тують усіх зацікавлених сторін в управлінні 
лісовим господарством. Відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», територіальна громада – сукупність 
жителів, об’єднаних постійним проживанням у 
межах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями, 
або добровільне об’єднання жителів кількох 
сіл, що мають єдиний адміністративний центр 
[15], тоді як у менеджменті природних ресурсів 
зацікавлені сторони – індивіди, групи та органі-
зації, які включені або можуть зазнати впливу 
в результаті зміни умов управління та викорис-
тання природних ресурсів [8, с. 53].

Зазначимо, що ефективність участі тери-
торіальних громад в управлінні лісовим гос-
подарством є доволі дискусійним питанням. 
Лісові екосистеми, як відомо, не обмежуються 
кордонами, а проблеми лісового господар-
ства зазвичай є більш складними, що потре-
бує їх розв’язання на рівнях, які, як правило, 
виходять за рамки компетенції сільських, 
селищних та міських рад. З іншого боку, тери-
торіальні громади можуть бути ефективними 
у вирішенні деяких проблем лісового госпо-
дарства, але це залежить від особливостей 
кожної окремої громади та її здатності до 
саморегулювання [16, с. 72]. 

Зацікавлених осіб в управлінні лісовим гос-
подарством можна представити у трьох групах: 
група I – власники, менеджери і користувачі 
деревних та недеревних ресурсів лісу; група 
II – можливі партнери для науково-дослідних 
робіт, розвитку сільських районів, підвищення 
кваліфікації, освіти, збереження біорізнома-

ніття та ін.; група ІІІ – особи, що можуть ство-
рювати проблеми – браконьєри, незаконні 
заготівельники деревини та ін. [8, с. 28].

Застосування підходу до управління лісо-
вим господарством за участю зацікавле-
них сторін вимагає їх залучення впродовж 
усього процесу управління. На кожному етапі 
зацікавлені сторони відіграють певну роль у 
забезпеченні ефективного процесу управ-
ління лісовим господарством (рис. 1).

З огляду на нестабільний фінансово-еко-
номічний стан лісогосподарських підпри-
ємств, незадовільні соціально-економічні 
умови життя лісозалежних громад, вимоги 
деревообробних підприємств щодо вдоскона-
лення ринку деревини та інші проблеми лісо-
вого господарства, вважаємо за необхідне 
застосовувати такі підходи до управління 
лісовим господарством, які враховують інтер-
еси всіх зацікавлених сторін. Для цього про-
грами участі зацікавлених сторін в управлінні 
лісовим господарством можуть розроблятися 
та виконуватися підприємствами галузі. Важ-
ливо, щоб участь зацікавлених сторін була 
активною на кожному етапі процесу управ-
ління лісовим господарством.

Висновки з цього дослідження. Зацікав-
леними сторонами у реформуванні лісового 
господарства України сьогодні є державний 
сектор (зокрема, органи виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфері 
лісового та мисливського господарства, та 
державні лісогосподарські підприємства), 
приватний сектор (зокрема, підприємства 
деревообробної галузі промисловості) і гро-
мадськість. Залучення усіх зацікавлених осіб 
до управління лісовим господарством сприя-
тиме усуненню дисбалансу між екологічним 
та соціально-економічним аспектами вико-
ристання лісових ресурсів. Немає ніяких сум-
нівів, що участь зацікавлених сторін у процесі 
управління лісовим господарством України 
сприятиме підвищенню прозорості прийняття 
рішень, справедливому врегулюванню лісо-
вих конфліктів, належному використанню, 
охороні й відтворенні лісових ресурсів у дов-
гостроковій перспективі.
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У статті збалансований розвиток розглядається як такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зрос-
тання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в меж-
ах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєді-
яльність теперішніх і майбутніх поколінь. Провідна роль у збалансованому розвитку держави відводиться 
природокористуванню, яке, з одного боку, є ключовим фактором розвитку продуктивних сил, а з іншого (за 
надмірної експлуатації ресурсів) – джерелом репресивності територій і країни у цілому.

Ключові слова: збалансований розвиток, економічна ефективність, збалансоване природокористування, 
екосистеми, біорегіон.

Подлевская О.М, Красовская Ю.В. ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СБАЛАНСИРОВАННО-
ГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

В статье сбалансированное развитие рассматривается как развитие стран и регионов, когда экономиче-
ский рост, материальное производство и потребление, а также другие виды деятельности общества происхо-
дят в пределах, которые определяются способностью экосистем восстанавливаться, поглощать загрязнения 
и поддерживать жизнедеятельность нынешних и будущих поколений. Ведущая роль в сбалансированном 
развитии государства отводится природопользованию, которое, с одной стороны, является ключевым фак-
тором развития производительных сил, а с другой (по чрезмерной эксплуатации ресурсов) – источником 
репрессивности территорий и страны в целом.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая эффективность, сбалансированное природо-
пользование, экосистемы, биорегион.

Podlevska O.M., Krasovska Y.V. PRIORITIES OF NATIONAL STRATEGY OF BALANCED DEVELOPMENT 
OF UKRAINE

In this work balanced development is considered as such development of the countries and regions when eco-
nomic growth, material production and consumption, and also other kinds of society’s activities are taking place 
within the limits that are defined capacity of ecosystems to recover, absorb pollution and support the livelihoods of 
current and future generations. The leading role in the balanced state development is given to the nature manage-
ment, that on one side is the key factor in the development of the productive forces and on the other side (for the 
excessive exploitation of resources) is the source of depression of regions and the country on whole.

Keywords: sustainable development, economic efficiency, sustainable natural resources, ecosystems, bioregion.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Досягнення збалансованого соці-
ально-економічного розвитку України в рам-
ках національної стратегії потребує узго-
дження дій, що спрямовані на економічне 
зростання й охорону навколишнього при-
родного середовища. Ринковий механізм не 
забезпечує автоматичного вирішення еколо-
гічних проблем у цій сфері, результатом чого 
є складне становище природних екосистем, 
причому існує серйозна небезпека подаль-
шого його погіршення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання і проблеми, пов’язані з переведен-

ням національної стратегії України на рейки 
збалансованого розвитку, є актуальними і 
широко вивчаються як у наукових колах, так і є 
предметом дискусій на засіданнях міжнарод-
них організацій. Цікаві здобутки в розв’язанні 
вказаних проблем висвітлено в працях таких 
вітчизняних науковців, як Г.Б. Марушевський, 
П.Г. Павличенко, Т.В. Тимочко. Разом із тим 
теоретичні основи сталого розвитку соці-
ально-економічних процесів розглянуто ще 
в працях В.І. Вернадського, В.В. Волошина, 
Є.В. Гірусова, І.П. Герасимова, К.Г. Гофмана, 
Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова, В.М. Тре-
гобчука, А.М. Федоріщевої, Д.Х. Брунтланда, ек
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Д. Кемберленда, Ю. Одума та інших вітчизня-
них та зарубіжних учених. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Відкритими залишаються питання 
механізму переходу до збалансованого роз-
витку країни, напрацювання системи пріори-
тетів та гнучкості у їх зміні під час досягнення 
певних цілей та етапів розвитку, інтеграції 
екологічного складника в блоки оцінки еко-
номічної ефективності та підвищення рівня 
мотивації суб’єктів господарської діяльності 
для забезпечення їх розвитку та взаємодії з 
урахуванням цілісного розвитку певної тери-
торії, регіону і країни в цілому.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Збалансоване природокористу-
вання – такий процес взаємодії суспільства 
з довкіллям, за якого досягається опти-
мальне співвідношення між господарською 
діяльністю суспільства, забезпеченням 
матеріальних і духовних потреб населення 
та підтриманням якісного стану природного 
середовища. Головні фактори збалансова-
ного природокористування для розвинутих 
країн представлено на рис. 1.

Із наведених факторів перспективність для 
України зберігають другий і третій (у частині 
обмеженого та контрольованого з точки зору 
можливих екологічних наслідків використання 
ресурсів), тоді як перший є неприйнятним і 
суперечить основному принципу переходу до 
сталого розвитку, проголошеному в 1992 р. на 
Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, а саме: 
створювати умови для гармонізації відносин 
людини і природи, оптимального задоволення 

потреб сучасних і майбутніх поколінь для всіх 
мешканців Землі. [1, с. 89].

В Україні, як показує практика, крите-
рієм розвитку вважається будь-який приріст 
виробництва. Такий розвиток веде до нера-
ціонального використання природних ресур-
сів, їх виснаження і деградації природного 
середовища, тому для України характерними 
є глибинні диспропорції загальнодержавних і 
регіональних економічних інтересів, невідпо-
відність між розміщенням природно-ресурс-
ного і соціального-економічного потенціалу.

Концепція збалансованого розвитку перед-
бачає включення місця (території) в різні про-
цеси: економічний розвиток повинен асоцію-
ватися з конкретною територією, екологічні 
норми забезпечуватися не взагалі, а теж для 
конкретної місцевості, соціальна рівність – у 
конкретній громаді, а не абстрактно у серед-
ніх показниках по країні. Такий підхід формує 
концепцію збалансованого розвитку місце-
востей, що має зараз тенденцію до впрова-
дження у багатьох країнах.

У країнах Західної Європи однією з голо-
вних причин виникнення і становлення регіо-
нальної політики як окремої галузі управління 
розвитком держави було усвідомлення того, 
що географічний, або просторовий, чинник 
має істотний вплив на ефективність розви-
тку. Регіональна політика зародилась як засіб 
розв’язання державою проблем розвитку, які 
не можуть бути розв’язані за рахунок ринкової 
економіки, як один з інструментів уникнення 
значних дисбалансів у рівнях соціально-еко-
номічного розвитку регіонів. Нині стратегічна 

Рис. 1. Фактори збалансованого природокористування 

Фактори збалансованого 
природокористування 

Переміщення у малорозвинені країни галузей
( які не потребують висококваліфікованої робочої сили і 

створюють велику кількість відходів на одиницю продукції)

Структурна перебудова економіки 
(за рахунок прискорення розвитку високотехнологічних і 

маловідходних галузей)

Консервація власних природних ресурсів
(зростаючі обмеження її використання)
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політика Європейського Союзу спрямована 
передусім на підтримку слаборозвинутих, 
депресивних регіонів.

Щоб перейти до збалансованого розвитку, 
пріоритети розвитку необхідно перенести з 
галузевого підходу на цілісно-територіаль-
ний. Економічно-господарська система регі-
ону є більш складним утворенням, ніж галузь. 
Якщо галузь – це сукупність підприємств і 
виробництв, однотипних у технологічному 
відношенні, то регіон – господарська тери-
торія, яка виділяється всередині країни за 
своїм економіко-географічним положенням, 
природними і трудовими ресурсами, спеці-
алізацією і структурою господарства, спіль-
ністю екологічних, демографічних та інших 
проблем, своєю роллю у міжнародному роз-
поділі праці. У подальшому слід перейти від 
регіону, як економічної категорії, до біорегі-
ону як еколого-економічної категорії, тобто 
кордони регіонів слід змінити так, щоб вони 
відповідали кордонам екосистем. Тільки тоді 
з’явиться можливість регулювати відповідну 
економічну активність так, щоб вона узгоджу-
валася з часовими та просторовими обме-
женнями екосистем [2, с. 195].

Збалансований розвиток кожного регіону 
в тісній взаємодії з іншими регіонами кра-
їни має стати основою регіональної політики 
української держави, яка повинна врахову-
вати загальнонаціональні потреби та інтереси. 

У цій справі не може бути взірцем будь-яка 
зарубіжна модель, бо кожна з них формується 
на власному національному ґрунті. Спроби 
реалізувати в Україні зарубіжні моделі ведуть 
у глухий кут, до створення штучних регіональ-
них систем на шкоду національній цілісності. 
Насамперед слід удосконалювати територі-
альне управління, що передбачає координацію 
діяльності в межах формально наявного, але 
директивно не оформленого економічно-гос-
подарського районування. Слід мати на увазі, 
що кожен регіон має свої специфічні проблеми 
у розвитку господарства, соціально-культур-
ній та екологічній сферах, відмінні умови соці-
ально-економічного становища, різний стан 
довкілля і різні перспективи розвитку залежно 
від природних умов, структури господарства, 
ступеню концентрації промисловості тощо. Це 
зумовлює своєрідність цілей, завдань, і засобів 
вирішення економічних, екологічних та соці-
ально-культурних проблем у конкретному регі-
оні. Але в цих умовах принциповим залиша-
ється положення про необхідність дотримання 
пріоритетів загальнодержавного значення та 
органічної єдності розвитку продуктивних сил 
регіонів із завданнями збалансованого розви-
тку країни в цілому. Одним із ключових питань 
є необхідність вибору між міжрегіональною 
справедливістю і загальнонаціональною 
ефективністю. Держава як носій загальнонаці-
ональних інтересів має грати провідну роль у 

Рис. 2. Алгоритм переведення пріоритетів стратегічного розвитку країни  
за територіальним принципом

Приоритетні заходи і  напрямки розвитку

Створення еколого-економічних регіонів/біорегіонів 

Розробка та реалізація регіональних програм збалансованого розвитк

Створення правового поля для впорядкування процесів регіонального розвитку

Розробка і впровадження державної регіональної політики, яка забезпечуватиме гармонійне
поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів, а також регулярний моніторинг її

виконання.

Створення образу майбутнього кожного регіону та програмних документів 
збалансованого розвитку

регіону, враховуючи його природно-ресурсний потенціал, ландшафт і клімат, демографічні
тенденції, аналіз виробничих орієнтацій тощо
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створенні та постійному вдосконаленні як кон-
цептуальних основ, так і інституційних меха-
нізмів реалізації регіональної/біорегіональної 
політики. Центральний уряд має брати безпо-
середню участь не лише в розроблення регіо-
нальної/біорегіональної політики, але і в реа-
лізації конкретних місцевих проектів і програм. 
Але роль центрального уряду все більше має 
зводитися до розроблення концептуальних 

засад і необхідної нормативно-правової бази, 
тоді як у реалізації регіональної/біорегіональ-
ної політики має зростати роль регіонального/
біорегіонального і місцевого самоврядування. 
На рис. 2 представлено алгоритм переведення 
пріоритетів стратегічного розвитку країни з 
галузевого підходу на цілісно-територіальний.

Перехід до ефективного збалансованого 
розвитку регіонів повинен здійснюватися одно-

Таблиця 1
Заходи, спрямовані на реалізацію відповідної стратегії

Д
ер

ж
ав

ни
й 

рі
ве

нь

1. Розроблення законодавчо-нормативної бази, яка регламентує перехід від галузевої 
до регіональної системи управління економічним розвитком.
2. Перебудова системи державного управління економічним розвитком за регіональ-
ним, а не за галузевим принципом.
3. Створення координаційного державного органу, який здійснює контроль над міжре-
гіональною взаємодією задля ефективного збалансованого розвитку країни в цілому й 
уникнення спірних проблем між регіонами.
4. Розроблення державної програми еколого-економічного розвитку регіонів.
5. Перебудова системи державного статистичного обліку за галузевими принципами.
6. Розроблення механізму надання субвенцій та інших форм фінансової підтримки 
екологічно інтегрованим регіонам з урахуванням дотримання принципу пріоритетності 
загальнодержавних інтересів.
7. Розроблення механізму відповідальності підприємств за нераціональне викорис-
тання природних ресурсів та невиправдане навантаження на екосистеми із внесен-
ням відповідних змін до Господарського та Кримінального кодексів.

Ре
гіо

на
ль

ни
й 

рі
ве

нь

1. Створення місцевих органів державного нагляду за функціонуванням підприємств 
та дотриманням ними принципів екологоорієнтованого використання природних 
ресурсів та експлуатації екосистем.
2. Розроблення у співпраці з науковими установами критеріїв оцінки дотримання під-
приємствами умов та принципів збалансованого використання ресурсів.
3. Організація системи моніторингу стану еколого-економічного розвитку регіону з 
виділенням вузьких місць і проблемних ділянок.
4. Упровадження системи штрафів та інших санкцій (аж до закриття підприємств) за 
порушення принципів збалансованого природокористування.
5. Розроблення механізму притягнення до відповідальності підприємств-порушників
6. Розроблення механізму розподілу цільових бюджетних коштів та пільгових кредитів 
для підприємств, які мають пріоритетне значення в екологозбалансованому розвитку 
регіону.
7. Формування банку інформації для забезпечення підприємствам доступу до іннова-
ційних технологій.
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1. Проведення загальних зборів власників підприємств або їх представників та членів 
місцевих громад для загального інформування про перехід на нові принципи та стра-
тегічні цілі розвитку регіону та країни.
2. Розроблення схеми координації планів та поточної діяльності підприємств певної 
території, обміну інформацією між ними задля досягнення спільних цілей збалансова-
ного розвитку.
3. Розроблення питань, пов’язаних із представництвом та захистом інтересів підпри-
ємств як на регіональному так і на державному рівні.
4. Розроблення питань фінансування діяльності тих підприємств, які потребують зна-
чних коштів для переходу на принципи екологозбалансованого розвитку й які мають 
велике соціальне та економічне значення для регіону.
5. Розроблення питань кредитування, фінансування з резервних фондів та страху-
вання підприємств та членів громади у разі надзвичайного стану.
6. Розроблення механізму вирішення спірних питань, щодо використання природних 
ресурсів підприємствами та членами громад.
7. Проведення інвентаризації природних ресурсів території громад із фіксуванням 
поточного їх стану, рівня навантаження на них тощо.
8. Розроблення економічно виправданих тарифів за експлуатацію природних ресурсів, 
що належать громаді, із внесенням відповідної плати до місцевих бюджетів.
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часно на декількох рівнях, кожен з яких пови-
нен включати низку заходів, спрямованих на 
реалізацію відповідної стратегії (табл. 1).

З одного боку, реалізація вказаних захо-
дів вимагає додаткових витрат коштів, часу 
та інших ресурсів, а з іншого боку, перехід на 
принципи регіональної/ біорегіональної полі-
тики принесе значний економічний ефект, 
який буде полягати в такому:

– синергетичний ефект економічного розви-
тку регіону (який за вказаного підходу набагато 
вищий за суму економічних ефектів галузевих 
територіальних одиниць за старим підходом);

– вартість збережених (відновлених) еко-
систем як складова частина національного 
багатства регіону (країни);

– вартість зекономлених природних 
ресурсів;

– додаткові кошти до місцевих бюджетів 
(у вигляді плати за використання природних 
ресурсів та штрафів за порушення умов екс-
плуатації екосистем). 

Однак для досягнення вказаного ефекту 
слід розробити механізм взаємодії компо-
нентів, що визначають таку ефективність. Він 
складається з декількох блоків, нерозривно 
поєднаних між собою. 

Перший блок: економіко-правовий меха-
нізм державного регулювання у сфері збалан-
сованого природокористування. 

Другий блок: організаційно-економічний 
механізм переходу підприємств на засади 
збалансованого розвитку.

Третій блок: організаційно-економічний 
механізм регіональної та міжрегіональної 
взаємодії.

Четвертий блок: економічний механізм 
фінансового забезпечення інвестиційної 
діяльності у цій сфері.

П’ятий блок: економіко-екологічний меха-
нізм раціонального використання природних 
ресурсів регіону. 

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючі вищенаведене, слід чітко окреслити, 
що пріоритети національної стратегії сталого 
розвитку України повинні лежати в царині 
перебудови системи національного господар-
ства на принципи екозбалансованого терито-
ріального підходу, що дасть змогу врахувати 
інтереси всіх учасників, перенести частину 
екологічного навантаження з найбільш еко-
номічно слабких суб’єктів господарювання, 
створити дієвий механізм перерозподілу 
фінансових ресурсів у межах територій та 
регіонів, відновити стан екологічної рівноваги 
найбільш проблемних територіальних оди-
ниць, розробити чітку систему реагування на 
погіршення в розвитку тих чи інших регіонів 
(або їх окремих об’єктів) за системою еко-
лого-економічних індикаторів. 
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Стаття присвячена дослідженню еколого-економічної ефективності вітчизняного інструментального регу-
лювання розвитку та використання альтернативних джерел енергії в структурі паливно-енергетичного комп-
лексу країни. Виокремлено низку інструментів державного впливу, які потребують імплементації до вітчиз-
няних реалій та сприятимуть ефективному функціонуванню еколого-економічного механізму використання 
альтернативних джерел енергії, підвищенню інвестиційної привабливості галузі відновлюваної енергетики. 
Сформовано схему етапів досягнення еколого-економічної ефективності інструментального регулювання 
розвитку альтернативної енергетики.

Ключові слова: інструментальне регулювання, альтернативні джерела енергії, ефективність, тариф, кво-
та, оподаткування.

Савенко Б.В. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Статья посвящена исследованию эколого-экономической эффективности отечественного инструмен-
тального регулирования развития и использования альтернативных источников энергии в структуре топлив-
но-энергетического комплекса страны. Выделен ряд инструментов государственного воздействия, которые 
нуждаются в имплементации к отечественным реалиям и будут способствовать эффективному функциони-
рованию эколого-экономического механизма использования альтернативных источников энергии, повыше-
нию инвестиционной привлекательности отрасли возобновляемой энергетики. Сформирована схема этапов 
достижения эколого-экономической эффективности инструментального регулирования развития альтерна-
тивной энергетики.

Ключевые слова: инструментальное регулирование, альтернативные источники энергии, эффектив-
ность, тариф, квота, налогообложение.

Savenko B.V. ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF INSTRUMENTAL REGULATION 
OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT

The article deals with investigation of ecological and economic efficiency of domestic instrumental regulation and 
use of alternative energy sources in the structure of the fuel and energy complex of the country. The author singles 
out a number of instruments of state influence, requiring implementation to the local realities and contributes to the 
effective functioning of environmental and economic mechanism of alternative energy sources use, increasing the 
investment attractiveness of renewable energy branch. The author has formed a scheme of stages on achieving 
environmental and economic efficiency of instrumental regulation of alternative energy development.

Keywords: instrumental regulation, alternative energy sources, efficiency, tariff, quota, taxation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Згідно з Угодою про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони, ратифікованої Законом 
України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, 
передбачається всебічне співробітництво 
у сфері енергетики з метою створення кон-
курентоспроможного, прозорого та недис-
кримінаційного ринку електричної енергії в 
Україні. Посилення енергетичної безпеки, під-
вищення конкурентоспроможності та стабіль-

ності енергетичного сектору шляхом дивер-
сифікації джерел енергії та її постачальників, 
поширення принципів енергоефективності 
та енергозбереження, розвиток відновлю-
ваної енергетики з урахуванням принципів 
економічної доцільності та охорони довкілля 
визнані першочерговими завданнями для 
просування економічного зростання та про-
гресу. Тому дослідження вітчизняних функціо-
нуючих і світових, потребуючих імплементації 
та адаптації інструментів регулювання розви-
тку й використання альтернативних джерел 
енергії в структурі паливно-енергетичного ек
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комплексу країни дасть можливість оцінити 
ефективність вітчизняного інструменталь-
ного забезпечення розвитку відновлювальної 
енергетики та виявити перспективи і тенден-
ції такого розвитку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку альтернативної енергетики 
висвітлені у працях Г. Гелетухи [1], Т. Желєзної 
[1], Є. Олійника [2], М. Жовміра [2], К. Дрозда 
[2], А. Прокіпа [3] та інших науковців. Пробле-
мами стимулювання альтернативних джерел 
енергії й енергозбереження, висвітленням 
інструментарію державної підтримки займа-
лася низка вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема А. Долінський [4], І. Карп [4], С. Кудря 
[5], В. Діденко [5], О. Трофименко [6].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну увагу 
багатьох науковців до проблем розвитку аль-
тернативної енергетики, питання ефективності 
її регулювання у нашій країні, зокрема еко-
лого-економічні наслідки такого регулювання 
та відповідні інструменти, які б сприяли ефек-
тивному використанню альтернативних дже-
рел енергії, висвітлені недостатньо та мають 
характер вибірково-фрагментарного підходу, 
чим і зумовлена актуалізація дослідження 
саме еколого-економічної ефективності інстру-
ментального регулювання розвитку відновлю-
вальної енергетики в нашій країні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою нашої роботи є дослідження 
еколого-економічної ефективності інструмен-
тального регулювання розвитку і використання 
альтернативних джерел енергії в структурі 
паливно-енергетичного комплексу країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як свідчить досвід багатьох країн світу, 
ефективне функціонування еколого-економіч-
них механізмів використання альтернативних 
джерел енергії, залучення інвестицій у галузь 
відновлюваної енергетики не тільки сприяє вирі-
шенню глобальних проблем зміни клімату та 
енергетичної безпеки країни, але й приводить 
до істотних еколого-економічних результатів: 
створення нових робочих місць, стимулювання 
економічного зростання, науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських розробок, зниження 
викидів парникових газів, зниження витрат на 
заходи з охорони довкілля і, зрештою, до пози-
тивного еколого-економічного ефекту на кон-
кретному часовому проміжку.

Україна, прагнучи до Європи, має зважати 
на досвід розвинених країн, які переорієнто-
вують свою енергетику на альтернативні дже-
рела енергії, керуючись двома аспектами: 

економічним (енергія вітру, сонця, води, біо-
маси невичерпна, на відміну від газу, вугілля 
і ядерного палива, запаси яких зменшуються, 
а ціна при цьому зростає) та екологічним 
(альтернативні джерела енергії екологічно 
чисті, що набуває магістрального значення в 
умовах погіршення клімату).

Нехтування цими чинниками сьогодні, на 
думку науковців та експертів Потсдамського 
інституту досліджень впливу клімату, при-
зведе до безпрецедентних негативних погод-
них явищ: глобальне потепління спричинить 
зниження врожайності, зміни у водних ресур-
сах, поширення інфекційних захворювань у 
нових географічних межах [7]. Окрім того, за 
сучасних нестабільних та неврегульованих 
економіко-політичних обставин, які склалися 
на сході країни та у АР Крим, відбувається 
уповільнення темпів зростання частки віднов-
люваних джерел в електроенергетичному сек-
торі (нестабільна робота вітроелектростанцій 
загальною потужністю 138,3 МВт в зоні про-
ведення Антитерористичної операції; з квітня 
2014 р. припинення постачання електроенергії 
до ОЕС об’єктами відновлюваної енергетики 
АР Крим загальною потужністю 494,87 МВт, з 
них: вітроелектростанцій – 87,768 МВт, соняч-
них електростанцій – 407,09 МВт), що при-
зводить не лише до негативних екологічних 
ефектів, але й до погіршення економічної 
ситуації на ринку альтернативної енергетики. 
Зокрема, погіршення інвестиційного клімату 
в Україні на тлі зазначених обставин спричи-
нило зростання відсотків за кредитами для 
інвесторів, збільшення відсотків по страху-
ванню ризиків, необхідність внесення застави 
під гарантування кредиту, яка може переви-
щувати тіло кредиту тощо [8].

Водночас за ступенем поглиблення інте-
грації України у світову економіку буде поси-
люватися вплив глобальних тенденцій розви-
тку. Тому під час формування довгострокової 
стратегії важливо найбільш повно і комп-
лексно враховувати ці тенденції і орієнтува-
тися на можливі глобальні виклики. У цьому 
контексті необхідно прагнути до якомога 
ефективнішого та дієвого інструментального 
регулювання розвитку і використання альтер-
нативних джерел енергії в структурі вітчизня-
ного паливно-енергетичного комплексу.

На нашу думку, на ефективність інструмен-
тального регулювання розвитку відновлю-
вальної енергетики в структурі вітчизняного 
паливно-енергетичного комплексу істотний 
вплив справляють державна підтримка; 
цінова політика; дослідження та аналіз сві-
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тового і вітчизняного ринку альтернативної 
енергетики тощо.

У зв’язку з цим доцільно висвітлити клю-
чові інструменти, які сприяють підвищенню 
ефективності функціонування механізму 
розвитку та використання альтернативних 
джерел енергії згідно зі світовою практикою: 
компенсація витрат (реалізується на кшталт 
фіксованого тарифу або надбавки до ціни на 
електроенергію, вироблену на основі вико-
ристання альтернативних джерел, “Feed-In-
Tariffs”); квоти та штрафні санкції (“Renewable 
Portfolio Standard”); пільгове оподаткування 
(“Investment Tax Credit”); інші інструменти 
(державні гранти “Renewable Energy Grants”; 
«зелені» державні закупівлі “Green Public 
Procurement”; облік сальдованого споживання 
електроенергії (“Net metering”) тощо).

Зазначений інструментарій функціонує в 
межах державної підтримки використання аль-
тернативних джерел енергії та вимагає його 
імплементації до вітчизняних умов. Зокрема, 
щодо інструмента компенсації витрат, то його 
активно застосовують в Австрії, Данії, Фран-
ції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Чехії, 
Італії, Канаді тощо. Так, держава компенсує 
виробникам електроенергії, отриманої з аль-
тернативних джерел, витрати через затвер-
дження фіксованих тарифів (без прив’язки 
до ринкових цін на електроенергію) або фік-
сованих надбавок до ринкової ціни на таку 
енергію, підтримуючи тим самим закупівельні 
ціни на рівні реальних затрат. У зв’язку з цим 
через складність цінового прогнозу на три-
валу перспективу більш широкого застосу-
вання набули фіксовані тарифи, які зазвичай 
затверджуються на 20-річний термін.

У зв’язку з цим необхідним для імпле-
ментації вбачається досвід Німеччини, яка 
у 2000 р. запровадила фіксований тариф. 
Після закінчення перших десяти років його 
застосування, згідно зі звітом Міністерства 
довкілля Німеччини, було створено 381 600 
робочих місць, досягнуто щорічної економії 
70 млн. т викидів СО2, обіг компаній галузі 
склав близько 14 млрд. євро, а щорічні інвес-
тиції – 23,2 млрд. євро (з яких 15 – в сонячну 
енергетику). При цьому додаткове зростання 
цін на електроенергію для кінцевих спожи-
вачів становило лише 0,0353 євро/кВт*год. 
за середньої ціни для домогосподарств у 
0,26. У розрахунку на місяць це близько 
10 євро (за умови середнього споживання  
3500 кВт*год./рік), а частка ВДЕ у виробни-
цтві електроенергії станом на початок 2015 р. 
складала 25,9% [9].

Система квот функціонує у Нідерландах, 
Італії, Великобританії, Бельгії, Швеції, Японії, 
США (в окремих штатах). Так, законодавчо 
установлюються квоти на виробництво або 
споживання електроенергії, виробленої аль-
тернативними джерелами (що підкріплю-
ється «зеленими» сертифікатами) у загаль-
ному обсязі виробництва (споживання) 
електроенергії [9; 10]. Тобто виробники від-
новлювальної енергетики мають змогу або 
її реалізувати за ринковою вартістю, або ж 
продати «зелені» сертифікати, які підтвер-
джують, що ця електроенергія вироблена з 
альтернативних джерел. Водночас, купуючи 
такі сертифікати, постачальник підтверджує 
виконання своїх зобов’язань, а інакше зму-
шений сплачувати штраф.

На нашу думку, систему квот доцільно 
реалізовувати поряд із тендерним механіз-
мом визначення тарифу, оскільки виробники, 
які користуються квотами, матимуть змогу 
обрати ефективні проекти відновлюваль-
ної енергетики на тендерній основі з метою 
забезпечення своїх зобов’язань щодо квоту-
вання. При цьому відбір проекту має здійсню-
ватися за принципом найменшого показника 
питомих приведених витрат на виробництво 
електроенергії за весь життєвий цикл проекту.

Так, наприклад, у США за подібним прин-
ципом діють окремі штати, де еталонною 
виступає собівартість пікової газової турбіни, 
яка щорічно розраховується Міністерством 
енергетики США [10; 11, с. 12].

Щодо пільгового оподаткування, яке 
також набуло значного поширення в США, 
зауважимо, що такий інструмент застосову-
ється залежно від типу обладнання. Тобто 
для обладнання, яке працює, наприклад, на 
сонячній енергії, податкові пільги встанов-
люються в розмірі 30% капітальних витрат. 
Водночас відзначимо, що такий інструмент, 
як свідчить досвід інших країн, не передбачає 
обмежень щодо максимальної суми пільг.

Звичайно, існує низка інших інструмен-
тів регулювання розвитку та використання 
генерації з альтернативних джерел. Напри-
клад, федеральні гранти підтримки ВДЕ, які 
реалізуються сьогодні в США. Максимальна 
сума становить 30% від капітальних витрат 
для сонячних електростанцій, малих вітрових 
турбін, паливних елементів; 10% – для інших 
об’єктів [10; 12]. Їх перевагою поряд із піль-
говим оподаткуванням є надання гранту ще 
на стадії забудови, проте за умови, що 5% від 
суми капітальних вкладень вже інвестовано, 
а роботи з будівництва вже розпочато.
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«Зелені» державні закупівлі діють переважно 
в країнах ЄС (у кожній визначено свої міні-
мальні вимоги щодо таких закупівель). У струк-
турі вимог «зелених» державних закупівель 
декретовано рекомендації щодо використання 
альтернативних джерел енергії, наприклад, 
половина електроенергії, яка споживається 
державним замовником, має бути отримана на 
основі альтернативних джерел або на основі 
джерел з високою ефективністю генерації (що 
також виступає додатковим критерієм за умови 
проведення тендера) [9; 12; 13].

Облік сальдованого споживання електрое-
нергії застосовується в Бельгії, Данії, Італії, Япо-
нії і не передбачає акумулювання енергії, тобто 
якщо у споживача встановлено обладнання, 
що генерує електроенергію в обсягах більших, 

ніж потрібно для власних потреб, то споживач 
може «продавати» її в мережу за тією ж ціною, 
за якою купує електричну енергію з мережі [9; 
12; 14, с. 6–7]. При цьому для такого обліку 
має бути встановлена система «інтелектуаль-
них лічильників» (“Smart Meter”), тоді застосо-
вується спрощений метод обліку споживання 
та виробництва електроенергії у споживача, 
де встановлено обладнання, функціонуюче на 
основі альтернативних джерел енергії.

Розглянувши найпоширеніші інструменти 
регулювання розвитку та використання ВДЕ, 
відзначимо, що можна здійснювати оціню-
вання ефективності регулювання за такими 
критеріями, як стимулювання інтеграції уста-
новок ВДЕ в загальну енергосистему кра-
їни та надійність інвестицій. Тобто виявити 

Таблиця 1
Інструменти підтримки альтернативної енергетики в Україні станом на 2015 р.

Види альтернативних джерел / інструментарій Загальний обсяг 
підтримки (тис. євро)*

Електроенергія, вироблена з сонячного випромінювання
153 471Інструменти Різниця між «зеленим» тарифом та оптовою рин-

ковою ціною
Електроенергія, вироблена з вітру

62 066Інструменти Різниця між «зеленим» тарифом та оптовою рин-
ковою ціною

Електроенергія, вироблена з біомаси
5 532Інструменти Різниця між «зеленим» тарифом та оптовою рин-

ковою ціною
Електроенергія, вироблена з біогазу

4 642Інструменти Різниця між «зеленим» тарифом та оптовою рин-
ковою ціною

Електроенергія, вироблена малими гідроелектростанціями
14 536Інструменти Різниця між «зеленим» тарифом та оптовою рин-

ковою ціною
Загальний річний орієнтовний обсяг підтримки в секторі 
виробництва електроенергії 240 246

* під час розрахунку прийнято такий курс: 100 Євро = 2 598,6 грн.
Джерело: [8]

 Рис. 1. Схема взаємозалежності критеріїв для оцінювання ефективності 
регулювання розвитку та використання альтернативної енергетики

Джерело: сформовано автором
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збільшення надійності інвестованих коштів 
за умови зниження стимулів до інтеграції в 
загальну енергосистему, і навпаки (рис. 1). 
Водночас не слід забувати, що в дійсності 
реалізується багато міксованого інструмен-
тарію підтримки альтернативної енергетики, 
який перш за все розрізняється за отрима-
ним ефектом (за рівнем залежності прибутку 
власників установок ВДЕ від ринкової ціни).

Зауважимо, що, за оцінками експертів 
вітчизняного енергетичного ринку, технічно 
досяжний енергетичний потенціал альтерна-
тивних джерел енергії сягає 50% загального 
енергоспоживання країни. Проте Україна 
майже не користується цим резервом, адже 
частка альтернативної енергетики за десять 
місяців 2014 р. становила лише 1%, притому, 
що Україна, приєднавшись до Європейського 
енергетичного співтовариства, зобов’язалася 
до 2020 р. збільшити частку альтернатив-

них джерел енергії у своєму енергобалансі 
до 11% [8; 9]. Водночас з-поміж вітчизняних 
інструментів підтримки відновлюваної енер-
гетики, які функціонували у 2015 р. і діють 
сьогодні, можна виокремити лише «зелений» 
тариф (табл. 1).

Тому не виникає сумнівів щодо необхід-
ності вдосконалення вітчизняних та адапта-
ції світових інструментів регулювання ринку 
альтернативної енергетики, адже Україна 
імпортує близько 70% газу від загальних 
обсягів споживання через відсутність достат-
ніх обсягів власного органічного палива. При 
цьому вітчизняний паливно-енергетичний 
комплекс потребує оновлення основних фон-
дів та перебуває у кризовому стані, будучи 
істотно залежним від зовнішніх постачальни-
ків палива. Окрім того, підвищується вартість 
традиційних енергетичних ресурсів на світо-
вому ринку на фоні зростання їх дефіцитності.

Рис. 2. Схема етапів досягнення еколого-економічної ефективності  
інструментального регулювання розвитку альтернативної енергетики

Джерело: авторська розробка
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Дуже вагомим аргументом щодо необхід-
ності ефективного інструментального регулю-
вання розвитку альтернативної енергетики, 
про що йшлося вище, є вирішення екологіч-
них проблем, зокрема в частині виконання 
міжнародних зобов’язань щодо обмеження 
обсягів шкідливих викидів. Так, на сучасному 
рівні розвитку теплової електроенергетики 
виробництво енергії супроводжується емісією 
СО2. На світовому ринку квот на скорочення 
викидів СО2 вартість 1 т протягом останніх 
років зросла від 7,23 до 19,8 дол. США [9; 10; 
12], що дає змогу здійснити кількісну оцінку 
екологічної ефективності заміщення енергії, 
отриманої з альтернативних джерел.

Також розвиток альтернативної енергетики 
сприятиме створенню нових робочих місць 
(нині на об’єктах виробництва альтернативної 
енергії зайнято близько 15 тис. осіб, притому, 
що у країнах ЄС – понад 550).

Таким чином, враховуючи значний тех-
нічно досяжний енергетичний потенціал аль-
тернативної енергетики з метою реалізації 
виважених політичних рішень щодо держав-
ної підтримки цієї галузі, слід окреслити від-
повідне методичне забезпечення та засоби, 
які дадуть можливість оцінювання й прогнозу 
конкурентоспроможності та еколого-еконо-
мічної ефективності альтернативної енер-
гетики порівняно з традиційною протягом 
усього життєвого циклу, а також оцінки й про-
гнозу сукупного еколого-економічного ефекту 
від реалізації заходів державної підтримки, 
адже в умовах недосконалості ринку держава 
змушена приймати на себе роль регулятора, 
сприяючи оптимізації за критерієм рівності 
граничних соціальних витрат під час вироб-
ництва електроенергії з альтернативних і тра-
диційних джерел, що забезпечить максиміза-
цію еколого-економічної ефективності. Тобто 
чільну роль під час реалізації національних 
програм розвитку альтернативної енергетики 
має брати на себе держава, забезпечуючи 
реалізацію намічених завдань за допомогою 
інструментів адміністративного та економіч-
ного впливу на виробників і споживачів енергії 
з відновлюваних джерел.

Враховуючи вітчизняні реалії, зауважимо, 
що всі названі інструменти регулювання розви-
тку та використання відновлюваної енергетики 
є ефективними і дієвими, проте їх одночасна 
імплементація об’єктивно є неможливою сьо-
годні. Тому, на нашу думку, нині варто зосеред-

итися на фіксованому тарифі, оскільки його 
застосування забезпечуватиме поетапний 
розвиток відновлюваної енергетики помірко-
ваними темпами, нові робочі місця, локаліза-
цію виробництв тощо. Окрім того, що нині є 
чи не найвагомішим для вітчизняного розви-
тку альтернативної енергетики, компенсація 
витрат через встановлення довгострокового 
фіксованого тарифу запевнятиме інвестора у 
поверненні інвестицій в об’єкт генерації з адек-
ватною нормою прибутковості, а отже, підви-
щуватиме привабливість для довгострокових 
інвестицій у галузь відновлюваної енергетики. 
Також, на нашу думку, облік сальдованого спо-
живання електроенергії є одним із інструмен-
тів, які сприятимуть підтримці установок малої 
потужності на основі ВДЕ за умови досягнення 
ними паритету з традиційними джерелами 
електроенергії.

У зв’язку з цим нами сформовано схему 
етапів досягнення еколого-економічної ефек-
тивності інструментального регулювання роз-
витку альтернативної енергетики (рис. 2).

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, нині держава потребує впровадження 
нових інструментів регулювання розвитку та 
використання альтернативних джерел енергії, 
які мають спиратися не на суспільні доплати, 
а на перерозподіл наявних у розпорядженні 
ресурсів з метою підтримки ефективних тех-
нологій виробництва електроенергії задля 
досягнення еколого-економічного ефекту. 
І сьогодні не викликає вагань факт, що досяг-
нення декларованих цільових покажчиків буде 
неможливим без запровадження необхідних 
інструментів державної підтримки. Тому необ-
хідно окреслювати реальні цільові орієнтири 
розвитку секторів ВДЕ, що забезпечать опти-
мальне співвідношення вироблення альтер-
нативної і традиційної енергії за певний період 
для конкретних регіонів країни з урахуванням 
потенціалу альтернативних джерел енергії; 
визначати регіони, найбільш придатні для 
оптимального економічного розвитку вироб-
ництва різних видів альтернативних джерел 
енергії як з метою створення нових робочих 
місць та зростання зайнятості, так і задля 
забезпечення збільшення обсягів податкових 
надходжень до бюджетів усіх рівнів. Тобто 
чим ефективніше функціонуватимуть інстру-
менти регулювання розвитку альтернативної 
енергетики, тим потужнішими будуть стимули 
у соціально-економічній сфері.
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У статті наведено визначення сутності екологічної безпеки у наукових джерелах та у чинному законодав-
стві. Здійснено оцінку впливу підприємств машинобудування на стан екологічної безпеки Черкаського регіону, 
зокрема проаналізовано викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, рівень утворення полімерних 
відходів, здійснено рейтингування екологічно небезпечних об’єктів. Визначено проблеми екологічної безпеки 
Черкаського регіону.

Ключові слова: екологічна безпека, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, об’єкти підви-
щеної небезпеки, полімерні відходи, показники екологічної небезпеки.

Скорик А.А. ОЦЕНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРКАССКОГО РЕГИОНА В КОНТЕК-
СТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье приведено определение сущности экологической безопасности в научных источниках и в дей-
ствующем законодательстве. Осуществлена оценка влияния предприятий машиностроения на состояние 
экологической безопасности Черкасского региона, в частности проанализированы выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, уровень образования полимерных отходов, определен рейтинг экологически опасных 
объектов. Определены проблемы экологической безопасности Черкасского региона.

Ключевые слова: экологическая безопасность, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, объекты 
повышенной опасности, полимерные отходы, показатели экологической опасности.

Skorik A.A. EVALUATION OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF CHERKASY REGION IN THE CONTEXT 
OF ENVIRONMENTAL SAFETY

In the article it defined the essence of environmental safety in the in scientific sources and the existing legisla-
tion. It estimated the influence of machine-building industry at the state environmental safety of Cherkasy region, in 
particular analyzed the emissions of pollutants into the atmosphere, the level of formation the plastic waste, defined 
rated environmentally hazardous facilities. It identified problems the environmental safety of Cherkassy region.

Keywords: ecological safety, emissions of pollutants into the air, waste plastics, environmental hazard indicators.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В сучасних умовах відбувається 
стрімке наростання глобальної екологічної 
кризи, що спричиняє дедалі більші погрози 
безпеці життєдіяльності суспільства загалом 
і екологічній безпеці країн зокрема.

Машинобудування є однією з базових галу-
зей економіки України, рівень результатив-
ності функціонування та розвитку якої прямо 
пов’язаний з екологічним навантаженням на 
території окремих регіонів. Згідно з даними 
Головного управління статистики в Черкась-
кій області машинобудування посідає чет-
верте місце у рейтингу галузей за обсягами 
реалізації промислової продукції, тому оцінка 
впливу діяльності машинобудівних підпри-
ємств на екологічну безпеку регіону набуває 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розробку науково-практич-

них засад вирішення проблем екологічної без-
пеки регіонів зробили такі вітчизняні вчені, як, 
зокрема, В. Геєць, Б. Данилишин, М. Доліш-
ній, С. Дорогунцов, Л. Мельник, В. Трегоб-
чук, В. Боков, А. Лукуцик. Порівняльні оцінки 
екологічної безпеки регіонів України здійсню-
вали такі науковці, як, зокрема, С. Іванюта, 
А. Качинський, В. Акимов. Проблеми еколо-
гічного стану Черкаського регіону досліджені 
такими науковцями, як, зокрема, Р. Подзерей, 
Н. Свояк, О. Безкоровайний.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість публікацій, сьогодні недостатньо 
опрацьованими залишаються проблеми 
впливу окремих галузей на екологічну без-
пеку Черкаського регіону.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є проведення комп-
лексної оцінки машинобудівного комплексу ек
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Черкащини в контексті його впливу на еколо-
гічну безпеку регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «екологічна безпека» має 
досить широкий зміст та об’єднує широ-
кий спектр якісних і кількісних характерис-
тик потенційного навантаження на природне 
середовище. Екологічна безпека передбачає 
відсутність будь-якого критичного значення 
ризику, пов’язаного з можливістю завдання 
шкоди від реальних або потенційних загроз 
природному середовищу в процесі життєді-
яльності людини, зокрема це зведення до 
мінімуму екологічних ризиків в процесі спожи-
вання та виробництва суспільних благ.

В наявних теоретичних дослідженнях еко-
логічна безпека визначається як сукупність 
дій, процесів та станів, які прямо чи опосе-
редковано не загрожують природному серед-
овищу або не призводять до життєво важли-
вих збитків природного середовища.

Так, Т. Козуля розглядає проблему екологіч-
ної безпеки, з одного боку, як систему організа-
ційних заходів, спрямованих на захист життєво 
важливих інтересів людини від небезпечного 
впливу суспільної діяльності, а з іншого – як 
систему законодавчо-правового забезпечення 
безпеки, за якого здійснюються регулювання 
екологічно небезпечної діяльності, режим 
використання природних ресурсів, охорона 
природного середовища тощо [1, с. 67].

Згідно з Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 
екологічна безпека визначається як «стан 
навколишнього природного середовища, за 
якого забезпечується запобігання погіршенню 
екологічної обстановки та виникненню небез-
пеки для здоров’я людей» [2]. Згідно з поло-
женнями зазначеного Закону екологічна без-
пека гарантується громадянам України як 
певна юридична можливість, яка відповідає 
суб’єктивному праву громадян України на 
безпечне для життя і здоров’я навколишнє 
природне середовище, закріплене ст. 50 Кон-
ституції України, шляхом здійснення широ-
кого кола взаємопов’язаних політичних, еко-
номічних, організаційних, державно-правових 
та інших заходів.

Таким чином, будь-яка форма господар-
ської діяльності, яка прямо або опосеред-
ковано впливає на природне середовище, 
повинна регламентуватися державою для 
дотримання вимог екологічної безпеки.

Машинобудування – важливий сегмент 
вітчизняної промисловості, який формує най-
більш активну частину основних виробничих 

фондів. З великого обсягу промислових вики-
дів, які потрапляють в навколишнє серед-
овище, машинобудівельній промисловості 
належить досить незначна частка, а саме 
лише 1–2%. Проте на машинобудівельних під-
приємствах є забезпечувальні виробництва з 
високим рівнем забруднення навколишнього 
середовища, до яких, зокрема, належать вну-
трішньозаводське енергетичне виробництво; 
ливарне, зварювальне, лакофарбове та галь-
ванічне виробництво; металообробка кон-
струкцій і деталей.

За рівнем забруднення навколишнього 
середовища райони гальванічних і фарбових 
цехів можна зіставити з такими потужними 
джерелами екологічної безпеки, як хімічна про-
мисловість, ливарне виробництво, металургія.

Машинобудівні підприємства з повним 
циклом технологічних процесів, включаючи 
металургійне, складальне та механоскла-
дальне виробництво, є найбільшими спо-
живачами котельно-пічного палива власних 
ТЕЦ, які також належать до числа основних 
забруднювачів. Таким чином, машинобуді-
вельний комплекс є потенційним забруднюва-
чем навколишнього середовища, зокрема:

– повітряного простору;
– поверхонь водних джерел (стічні води 

тощо);
– ґрунту (накопичення твердих відходів, 

осади токсичних речовин тощо).
Динаміку регіонального забруднення 

навколишнього середовища підприємствами 
машинобудування більш детально розгля-
немо на прикладі Черкаського регіону, основу 
машинобудівного комплексу якого склада-
ють більше 50 підприємств. Через кризовий 
стан в економіці України у машинобудуванні 
Черкаської області також спостерігаються 
негативні тенденції. Так, у 2016 році підпри-
ємствами регіону продукції машинобудування 
було реалізовано на 2,2 млрд. грн., що скла-
дає 7,5% загального обсягу реалізації про-
мислової продукції, тоді як у 2015 році цей 
показник становив 8,5%, у 2014 році – 8,6%.

Вплив нестабільного економічного стано-
вища безпосередньо визначається і на еко-
логічній ситуації в області, загострюючи та 
поглиблюючи негативні процеси дестабіліза-
ції у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, раціонального викорис-
тання природних ресурсів.

Динаміка викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від стаціонарних дже-
рел загалом по промисловості Черкаської 
області засвідчує тенденцію щорічного збіль-
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шення обсягів викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря Черкащини промисло-
вими підприємствами. Так, згідно з даними 
Головного управління статистики у Черкась-
кій області в 2016 році викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел становили 62,2 тис. т, з яких під-
приємствами машинобудування було здій-
снено 222 тонни (рис. 1).

Оцінюючи динаміку викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря підприєм-
ствами машинобудування Черкаської області, 
слід зазначити, що максимальний обсяг вики-
дів спостерігався у 2013 році, що доводить 
зв’язок між обсягами викидів та обсягами 
виробництва продукції машинобудування.

Хоча згідно з висновками спеціалістів 
державного управління екології та природ-
них ресурсів по Черкаській області нині стан 
навколишнього природного середовища Чер-
каської області можна охарактеризувати як 
стабільний, основною та водночас невтішною 
з точки зору економіки причиною позитивних 
тенденцій стосовно зменшення антропоген-
ного навантаження на стан довкілля в Чер-
каського регіону є скорочення обсягів вироб-
ництва продукції машинобудування.

Для оцінки відповідності обсягів вики-
дів забруднюючих речовин підприємствами 
машинобудування обсягам виробництва про-
дукції розрахуємо індекси зміни обсягу вироб-
ництва продукції та зміни обсягів викидів 
забруднюючих речовин (табл. 1).

Оцінюючи значення індексів зміни обсягів 
виробництва продукції та викидів забрудню-
ючих речовин підприємствами машинобу-
дування, можна зробити висновок, що у всі 
роки, крім 2014 року, індекси є більшими за 
одиницю, що вказує на випереджуючі темпи 
виробництва підприємств машинобудування 
порівняно з їх впливом на навколишнє серед-
овище. У 2014 році обсяги викидів значно 
перевищували фактичний обсяг виробництва 
продукції, що є негативним фактором.

Динаміка обсягів виробництва підпри-
ємств машинобудування Черкаської області 
та обсягів викидів забруднюючих речовин 
підприємствами галузі за останні п’ять років 
наводиться на рис. 2.

Галузі машинобудування за специфікою 
забруднення навколишнього середовища 
можна поділити на дві групи: ресурсоємні 
та наукоємні. До складу машинобудівного 
комплексу Черкаського регіону входить 

Таблиця 1
Динаміка індексів зміни обсягів виробництва продукції та викидів  

забруднюючих речовин підприємствами машинобудування Черкаського регіону

Показники Значення за роками
2012 2013 2014 2015 2016

Обсяг виробництва продукції машинобуду-
вання, млн. грн. 2 265,6 5 241,0 1 762,4 2 075,8 2 263,2

Викиди забруднюючих речовин (без вуглецю 
діоксиду), тонн 289,3 372,1 242,7 209,0 221,9

Індекс зміни обсягу виробництва продукції – 2,313 0,336 1,178 1,090
Індекс зміни обсягів викидів забруднюючих 
речовин – 1,286 0,652 0,861 1,062

Відношення індексів зміни обсягів виробництва 
продукції та викидів забруднюючих речовин – 1,799 0,515 1,386 1,026

Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємств 
машинобудування Черкаського регіону за 2012–2016 роки, тонн

Джерело: складено автором за [3; 4]
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енергетичне машинобудування, приладобу-
дування, транспортне машинобудування та 
інші наукоємні високотехнологічні виробни-
цтва. Структура машинобудівної галузі наве-
дена на рис. 3.

Динаміка обсягів викидів забруднюючих 
речовин підприємствами машинобудування 

Черкаського регіону за секторами свідчить 
про те, що найбільший вплив на атмосферне 
повітря, особливо у 2013 році, мало виробни-
цтво машин та устаткування (рис. 4).

Проаналізуємо динаміку індексів зміни 
обсягу виробництва продукції та зміни обся-
гів викидів забруднюючих речовин підприєм-

Рис. 2. Динаміка виробництва підприємств машинобудування 
Черкаського регіону та обсягів викидів забруднюючих речовин,  

2012–2016 роки
Джерело: складено автором за [3; 4]

Рис. 3. Структура машинобудівного комплексу  
Черкаського регіону, 2016 рік

Джерело: складено автором за [3; 4]

Рис. 4. Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин підприємствами 
машинобудування Черкаського регіону за секторами, 2012–2016 роки

Джерело: складено автором за [3; 4]
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ствами машинобудування Черкаської області 
за секторами (табл. 2).

Результати аналізу індексів доводять, 
що у 2013 році збільшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин під час виробництва 
машин та устаткування перевищувало обсяги 
збільшення випуску продукції на 30,2%, при 
цьому спостерігаються випереджуючі темпи 
приросту виробництва продукції порівняно 
з викидами в атмосферне повітря під час 
виробництва електричного, електронного та 
оптичного устаткування на 93,7%, підприєм-
ствами транспортного машинобудування – 
на 156,7%. У 2014 році негативні тенденції, 
навпаки, спостерігаються у транспортному 
машинобудуванні – перевищення обсягів 
викидів забруднюючих речовин по відно-
шенню до виробничої діяльності на 59,7%, 
у 2015 та 2016 роках випереджуючі темпи 
приросту обсягів викидів порівняно з вироб-

ничою діяльністю спостерігаються під час 
виробництва електричного, електронного та 
оптичного устаткування на 33,8% та 26% від-
повідно. Таким чином, викиди забруднюючих 
речовин за секторами машинобудування Чер-
каської області не завжди обумовлені вироб-
ничими потребами підприємств.

Значними обсягами викидів у атмос-
ферне повітря Черкаської області характе-
ризується автомобільне виробництво. Так, у 
2014 році трьома підприємствами цього сек-
тору машинобудування (ВАТ «Черкаський 
автобус», ЗАТ «Метровагонмаш», м. Шпола 
та ДП ВАТ «Луаз») в атмосферу було ски-
нуто 60,233 тонни забруднюючих речовин. 
У 2015 році спостерігається зменшення цього 
показника на 10,196 тонн, що складає 16,9%, 
у 2016 році обсяг викидів збільшився порів-
няно з попереднім роком на 1,583 тонни, тобто 
3,2%. Суттєвий вплив на екологію Черкаської 

Таблиця 2
Динаміка індексів зміни обсягів виробництва продукції та викидів  

забруднюючих речовин підприємствами машинобудування за секторами

Показники Значення за роками
2012 2013 2014 2015 2016

Відношення індексів зміни обсягів виробництва продукції 
та викидів забруднюючих речовин – 1,799 0,515 1,386 1,026

– виробництво машин та устаткування – 0,698 1,718 1,260 1,347
– виробництво електричного, електронного та оптичного 
устаткування – 1,937 1,147 0,662 0,740

– виробництво транспортних засобів та устаткування – 2,567 0,403 1,297 1,041

Таблиця 3
Перелік екологічно небезпечних об’єктів машинобудування Черкаського регіону

Назва об’єкту Вид економічної діяльності
ВАТ «Черкаський приладобудівний завод», 
м. Черкаси Виробництво електричних машин і апаратури

ДП «Фотоприлад», м. Черкаси Виробництво оптичного та фотографічного 
устаткування

ДП «Автоскладальний завод № 2 ПАТ «Авто-
мобільна компанія» «Богдан Моторс»« Виробництво автомобілів

ВАТ «Машинобудівний завод ім. І. Лепсе» Виробництво машин для металургії

ВАТ «НВП «СЕМЗ»«, м. Сміла Ремонт (спеціалізований) залізничних і трам-
вайних локомотивів та рухомого складу

ПАТ «Черкаський автобус», м. Черкаси Виробництво автомобільного транспорту
ТОВ «Кам’янський машинобудівний завод», 
м. Кам’янка Виробництво машин та устаткування

ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»«, 
м. Сміла

Виробництво контрольно-вимірювальних 
приладів

«Черкаський авторемонтний завод», м. Чер-
каси

Технічне обслуговування та ремонт автомо-
білів

ВАТ «Уманський завод «Мегомметр»«, 
м. Умань

Виробництво (без ремонту) електророзпо-
дільної та контрольної апаратури

ТОВ «Діамант-Канів», м. Канів Виробництво інших верстатів
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області має виробництво електродвигунів, 
генераторів і трансформаторів. Так, якщо у 
2014 році виробництво цієї продукції було при-
пинено, то у 2015 році забруднення від цього 
виду діяльності оцінюється у 36,476 тонн 
забруднюючих речовин, а у 2016 році обсяги 
викидів збільшилися до 57,662 тонн.

Позитивні тенденції спостерігаються у галузі 
виробництва електророзподільної та контрольної 
апаратури. Так, якщо у 2014 році обсяги викидів цих 
підприємств складали 180 396 тонн, то у 2015 році 
обсяги викидів зменшилися на 7,172 тонни, що 
складає 39% (за уповільнення темпів виробни-
цтва продукції на 27,8%), у 2016 році спостеріга-
ється зменшення обсягів викидів на 1,36 тонни, 
що складає 12,1% (за уповільнення темпів вироб-
ництва продукції на 10,8%).

Значну небезпеку для навколишнього 
середовища має ризик надзвичайних ситу-
ацій на підприємствах машинобудування, 
серед яких до об’єктів підвищеної небезпеки 
належать 11 (табл. 3).

Серед наведених об’єктів на виробництво 
транспортних засобів та устаткування при-

падає 4 підприємства, виробництво елек-
тричного, електронного та оптичного устатку-
вання – 4 підприємства, виробництво машин 
та устаткування – 3 підприємства (рис. 5).

Підвищений рівень небезпеки виникнення 
техногенних надзвичайних ситуацій, які 
вражають довкілля, пов’язаний на цих під-
приємствах із застосуванням небезпечних 
технологій, сировини (насамперед паливно-
мастильних матеріалів, хімічних речовин), 
високим рівнем зношеності основних вироб-
ничих фондів (в середньому 50%).

Значне навантаження на природне 
навколишнє середовище підприємств, що 
розглядаються, пов’язане також із накопи-
ченням токсичних промислових відходів. 
Так, частка підприємств машинобудування 
займає 27% серед галузей промисловості, 
в результаті діяльності яких утворюється 
найбільше полімерних відходів в Черкаській 
області (рис. 6).

Тверді відходи машинобудівного виробни-
цтва містять амортизаційний брухт, стружку 
металів, деревини, пластмаси тощо, шлаги і 

 Рис. 5. Розподіл об’єктів підвищеної небезпеки за видами діяльності
Джерело: складено автором за [3]

Рис. 6. Галузевий розподіл промислових підприємств Черкаської області  
за рівнем утворення полімерних відходів, 2016 рік
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пил (відходи систем очищення повітря тощо). 
На машинобудівних підприємствах 55% амор-
тизаційного бруду виникає від заміни техно-
логічного оснащення і устаткувань.

Місця накопичення відходів на території 
деяких підприємств не відповідають вимо-
гам санітарно-технічних норм і правил. Серед 

токсичних відходів, накопичених на терито-
рії Черкаської області, існує значна кількість 
саме тих, які представляють ресурсну цін-
ність, наприклад, вміщувачі кольорових мета-
лів, потенційне пальне.

На основі проаналізованих показників, які 
відображають обсяги накопичених небезпеч-

Таблиця 4
Показники екологічної небезпеки підприємств машинобудування  

Черкаської області, 2016 рік

Підприємство

Обсяги викидів 
забруднюючих 

речовин в 
атмосферне 

повітря, т

Обсяги 
утворення 
промисло-
вих відхо-

дів, т

Коефіці-
єнт зносу 
виробни-
чих фон-

дів
ПАТ «Умань Ферммаш» 68,767 72,9 0,662
НВП «Смілянський електромеханічний завод» 36,476 16,7 0,415
ВАТ «Черкаський автобус» 35,912 117,2 0,465
ПАТ Уманський завод «Мегомметр» 11,224 41,4 0,342
ДП «Автоскладальний завод № 2 ВАТ «ЛУАЗ» 10,026 81,9 0,489
Золотоніський машинобудівний завод  
ім. І. Лепсе 9,546 64,7 0,671

НВК «Фотоприлад», проммайданчик № 1 7,826 26,1 0,596
ТОВ Завод «Строммаш» 6,821 31,2 0,723
ВАТ «Смілянський машинобудівний завод» 4,512 19,7 0,611
Шполянський завод запасних частин ЗАТ 
«Метровагонмаш» 4,099 71,4 0,592

ЗАТ «Черкасиелеватормаш» 2,793 51,2 0,471

Таблиця 5
Рейтинг об’єктів підвищеної екологічної небезпеки підприємств  

машинобудування Черкаської області, 2016 рік

Підприємство

Обсяги викидів 
забруднюючих 

речовин у 
атмосферне 

повітря, т

Обсяги 
утворення 
промисло-
вих відхо-

дів, т

Коефіці-
єнт зносу 

виробничих 
фондів

Сумар-
ний 

рейтинг

ПАТ «Умань Ферммаш» 1 3 3 5
НВП «Смілянський електромеха-
нічний завод» 2 11 10 23

ВАТ «Черкаський автобус» 3 1 9 13
ПАТ Уманський завод «Мегом-
метр» 4 7 11 22

ДП «Автоскладальний завод № 2 
ВАТ «ЛУАЗ»« 5 2 7 14

Золотоніський машинобудівний 
завод ім. І. Лепсе 6 5 2 13

НВК «Фотоприлад», проммайдан-
чик № 1 7 9 5 21

ТОВ Завод «Строммаш» 8 8 1 17
ВАТ «Смілянський машинобудів-
ний завод» 9 10 4 23

Шполянський завод запасних час-
тин ЗАТ «Метровагонмаш» 10 4 6 20

ЗАТ «Черкасиелеватормаш» 11 6 8 25
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них речовин об’єктами підвищеної небезпеки, 
рівень зносу їх виробничих фондів та обсяги 
накопичених токсичних промислових відходів 
(табл. 4), було складено їх рейтинг за рівнем 
небезпеки (табл. 5).

Таким чином, найбільш негативний вплив 
на довкілля Черкащини мають такі підпри-
ємства, як ПАТ «Умань Ферммаш», ВАТ 
«Черкаський автобус», Золотоніський маши-
нобудівний завод ім. І. Лепсе, ДП «Автоскла-
дальний завод № 2» ВАТ «ЛУАЗ»«. Отже, 
можна зробити висновок про низький рівень 
екологічної ефективності виробництва під-
приємств машинобудування Черкаської 
області. Одна з головних перепон на шляху до 
поліпшення екологічної ситуації в Україні та її 
регіонах пов’язана з недосконалістю еконо-
мічного механізму забезпечення екологічної 
безпеки підприємства та державного контр-
олю за дотриманням екологічного законодав-
ства. Промислове виробництво в Україні та її 
регіонах, зокрема машинобудування, потре-
бує докорінного перетворення в бік підви-
щення його екологічної безпеки, підвищення 
ефективності організаційно-економічного 
механізму в її сфері шляхом запровадження 
ефективного екологічного менеджменту на 
промислових підприємствах.

Складність реалізації економічних мето-
дів стимулювання оптимально бережного 
використання навколишнього середовища, 
раціонального поводження з природними 
ресурсами, впровадження ефективних захо-

дів щодо поводження з відходами полягає у 
подоланні суб’єктивних чинників вартісної 
оцінки як негативних впливів, так і компенсую-
чих заходів. На сучасному етапі розвитку еко-
номічний або екологічний підходи до розвитку 
за умов їх окремого розгляду будуть неефек-
тивні, треба розглядати їх у комплексності як 
економіко-екологічний аспект.

Проблема мінімізації екологічного пошко-
дження в умовах промислового виробництва 
(в даному випадку у машинобудуванні) вирі-
шується у двох напрямах за рахунок:

– збільшення ефективності наявних мето-
дів очищення промислових викидів у навко-
лишнє середовище (стічні води, відпрацьо-
вані гази, дими та інші частини), ліквідація 
переробки твердих відходів;

– впровадження нових альтернативних 
технологій (економічно чистих, безвідходних).

Висновки з цього дослідження. Отже, 
аналізуючи екологічну ситуацію в області, 
не можна заспокоюватися щодо фактичного 
зменшення техногенного тиску на довкілля 
в останні роки, що обумовлене економічною 
кризою. Необхідна спеціальна довготермінова 
програма, на основі якої здійснюватиметься 
комплекс заходів, спрямованих на раціо-
нальне використання природних ресурсів та 
екологізацію окремих виробництв області. 
Адже за умови зміни економічної ситуації на 
краще екологічні проблеми стануть найакту-
альнішими, а їх розв’язання буде набагато 
складнішим.
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У статті здійснено оцінку технічного стану комунальної інфраструктури України. Доведено, що відсутність 
належної уваги питанням дотримання вимог техногенної безпеки у комунальній сфері в умовах залучення у 
неї приватних операторів та катастрофічного стану комунальних інженерних мереж та споруд загрожує над-
звичайно важкими наслідками як для населення та навколишнього середовища відповідного регіону, так і для 
держави загалом. Запропоновано заходи, реалізація яких дасть змогу підвищити рівень техногенної безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури у комунальній сфері.

Ключові слова: комунальна інфраструктура, комунальна сфера, техногенна безпека, об’єкт критичної 
інфраструктури.

Стасюк В.М. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье осуществлена оценка технического состояния коммунальной инфраструктуры Украины. Доказа-
но, что отсутствие должного внимания вопросам соблюдения требований техногенной безопасности в ком-
мунальной сфере в условиях привлечения в нее частных операторов и катастрофического состояния комму-
нальных инженерных сетей и сооружений грозит чрезвычайно тяжелыми последствиями как для населения 
и окружающей среды соответствующего региона, так и для государства в целом. Предложены меры, реали-
зация которых позволит повысить уровень техногенной безопасности объектов критической инфраструктуры 
в коммунальной сфере.

Ключевые слова: коммунальная инфраструктура, коммунальная сфера, техногенная безопасность, объ-
ект критической инфраструктуры.

Stasiuk V.M. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE: TECHNOLOGICAL SAFETY IN THE NEW ECONOMIC 
CONDITIONS

The assessment of the technical condition of municipal infrastructure of Ukraine has been fulfilled. It is proved 
that the lack of attention to issues of compliance with technological safety in the public sector in terms of attract-
ing private operators and the disastrous state of municipal engineering networks and constructions is threatened 
with extremely dire consequences for the population and environment of the region and the state as a whole. The 
measures have been proposed, the implementation of which will improve the level of technological safety of critical 
infrastructure in the utility sector.

Keywords: municipal infrastructure, municipal sphere, technological safety, critical infrastructure facility.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Один із напрямів державної політики 
в галузі комунального господарства протя-
гом двох останніх десятиліть – імплементація 
поширених на світовому рівні, але порівняно 
нових на пострадянському просторі форм гос-
подарювання, а саме концесії, різних форм 
оренди тощо. Законодавчим підтверджен-
ням цього є ряд законодавчих актів, а також 
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 
України [1–9]. Прив’язка окремих підгалузей 
комунальної сфери до природних монополій 
в умовах розбалансованості організаційно-
економічних механізмів в Україні обумовила 
виникнення неузгодженості чималої кількості 
відповідних правових положень, висвітлену 

в багатьох наукових публікаціях економіч-
ного та юридичного спрямування. Однак при 
цьому в умовах передачі комунальних під-
приємств в оренду чи концесію чомусь поза 
увагою залишається надзвичайно важливий 
момент – забезпечення приватним партне-
ром належного рівня техногенної безпеки. 
Переслідуючи мету отримання якомога біль-
шого прибутку, орендар чи концесіонер може 
не включати в свої плани вкладання коштів 
для розробки та / або реалізації відповідних 
заходів (особливо за неналежно складеного 
контракту, а саме за відсутності в ньому чітко 
визначених зобов’язань приватного парт-
нера в галузі техногенної безпеки). При цьому 
доцільно особливо наголосити на тому, що ек
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чимало підприємств комунальної сфери є 
потенційно небезпечними, об’єктами підви-
щеної небезпеки, тобто ряд із них належить 
до критичної інфраструктури. А враховуючи ті 
загрози, які сьогодні «на слуху» для об’єктів 
критичної інфраструктури не лише у нашій 
країні, але й у всьому світі, можемо сказати, 
що питання забезпечення належного рівня їх 
безпеки набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Економічним, технічним та юридичним 
аспектам функціонування комунального гос-
подарства України присвячена значна кіль-
кість наукових публікацій, перераховувати 
та аналізувати які (через обмеженість обсягу 
статті) немає ніякої доцільності.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак серед згаданих 
вище публікацій наукових праць, присвячених 
проблемам підвищення рівня техногенної без-
пеки підприємств комунального господарства 
як об’єктів критичної інфраструктури, виявити 
не вдалося.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). В рамках статті вирішуються такі 
завдання:

– оцінити стан інженерних мереж і споруд 
у комунальній сфері на предмет їх відповід-
ності вимогам техногенної безпеки в нових 
умовах господарювання;

– визначити першочергові завдання щодо 
підвищення рівня техногенної безпеки у кому-
нальній сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Повноцінне життя суспільства мож-
ливе лише за умови успішного функціону-
вання різноманітних інженерних систем, 
мереж і споруд, зокрема енергопостачання, 
теплопостачання, водопостачання та водо-
відведення. Основним фактором, який обу-
мовлює стійкість їх функціонування, є безвід-
мовність в експлуатації – властивість мереж, 
споруд та систем зберігати стійку працездат-
ність протягом тривалого (визначеного) часу. 
Однак аналіз стану основних фондів і техніч-
ного обладнання систем життєзабезпечення, 
а також надзвичайних ситуацій, що сталися 
на них останнім часом, виконаний фахів-
цями Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій [10], засвідчив їх критичний 
стан. Більшість аварійних ситуацій виникла 
у зв’язку з незадовільним технічним станом 
споруд, обладнання й інженерних мереж, їх 
значною зношеністю, часто закінченням нор-
мативних термінів експлуатації, невиконан-
ням регламентів планово-попереджувальних 

ремонтів, порушенням умов експлуатації та 
недостатньою надійністю функціонування в 
умовах екстремальних природних явищ.

Зокрема, дуже складна ситуація склалася 
на об’єктах теплопостачання. Основне устат-
кування більшості теплоелектроцентралей 
фізично та морально застаріло й потребує 
глибокої модернізації або повної заміни. Це 
ж стосується теплових електростанцій, які 
разом із електроенергією постачають частину 
теплової енергії.

Згідно з даними Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій майже понад 
90% енергоблоків теплових електростанцій 
відпрацювали свій розрахунковий ресурс 
(100 тис.  год.), а понад 60% енергоблоків пере-
тнули визнану у світовій енергетичній практиці 
межу граничного ресурсу (170 тис. год.) [10].

Технологічний рівень та зношення облад-
нання електроенергетики дійшли до критичної 
межі, коли його подальша експлуатація несе 
значні ризики не тільки щодо забезпечення 
виконання головної функції – забезпечення 
підприємств і населення електроенергією, але 
й стосовно виникнення техногенних аварій, 
неконтрольованого зростання собівартості 
електроенергії, збільшення питомих витрат 
палива та загострення екологічних проблем.

Технічний стан котелень (21 267 од.), які 
забезпечують теплопостачанням багатоквар-
тирний житловий фонд і заклади соціаль-
ної сфери, також викликає стурбованість. 
Із 50 611 котлів працюють: на природному 
газі – 37 334 од. (73,8%), на вугіллі – 7 056 од. 
(13,9%), на альтернативних видах палива – 
6 221 од. (12,3%). Однак нормативні терміни 
експлуатації значної кількості працюючих на 
традиційних видах палива котлів закінчились, 
вони малоефективні, фізично та морально 
зношені, мають малий коефіцієнт корисної 
дії. Значна кількість теплових мереж також 
має значний ступінь зношеності й перебуває 
у незадовільному стані, а 15,8% – в аварій-
ному. Це зумовлює втрати тепла понад 14%, 
а в окремих випадках – до 25% [10].

Щодо централізованого питного водо-
постачання, то ним в Україні забезпечено 
397 міст (або 89,8% загальної кількості), 
570 селищ міського типу (або 68,8% загальної 
кількості) та 4 709 сільських населених пунк-
тів (або 17,2% загальної кількості). Загальна 
протяжність водопровідних мереж складає 
141 993,8 км, з яких в аварійному та ветхому 
стані знаходяться 49 129,4 км (або 34,6%). 
Найбільша питома вага ветхих та аварійних 
водопровідних мереж від загальної їх протяж-
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ності спостерігається у Львівській (45,3%) та 
Дніпропетровській (46,5%) областях. Витоки 
та невраховані витрати води в системах цен-
тралізованого водопостачання склали 28,3% 
від поданої у мережу води. Найвищі їх зна-
чення спостерігаються у Львівській (46,7%), 
Житомирській (43,5%) та Чернівецькій (41,0%) 
областях [10].

У 261 населеному пункті населення отри-
мує питну воду з місцевих джерел із відхилен-
ням від нормативних вимог за фізико-хіміч-
ними показниками: загальною жорсткістю, 
хлоридами, сухим залишком, сульфатами, 
фтором, загальним залізом, нітратами, амі-
аком, марганцем. Найбільшу кількість води 
з відхиленням від нормативних вимог на 
питну воду було подано у Дніпропетровській 
(8 077 тис. м3, або 1,6% від загального обсягу 
відпущеної води) та Херсонській (6 892 тис. 
м3, або 15,4% від загального обсягу відпуще-
ної води) областях [10].

Централізованим водовідведенням забез-
печено 385 міст (або 87,1% загальної кіль-
кості), 397 селищ міського типу (або 47,9% 
загальної кількості) та 530 сільських насе-
лених пунктів (або 1,9% загальної кількості). 
Загальна протяжність каналізаційних мереж 
становить 42 881,9 км, з них в аварійному та 
ветхому стані знаходяться 14 786,0 км (або 
34,5%). Найбільша питома вага ветхих та 
аварійних каналізаційних мереж від загальної 
їх протяжності спостерігається у Харківській 
області (58,0%), а найменша – у Вінницькій 
області (17,6%) [10]. У населених пунктах, де 
відсутнє централізоване водовідведення, для 
скидання стічних вод населення користується 
септиками або вигрібними ямами, що спри-
чиняє погіршення екологічного стану джерел 
водопостачання, призводячи до їх забруд-
нення патогенними бактеріями та вірусами.

Газотранспортна система України включає 
39,8 тис. км газопроводів різного призначення, 
74 компресорні станції, понад 1 600 газороз-
подільних станцій, 13 підземних сховищ газу, 
а також об’єкти інфраструктури, котрі забез-
печують функціонування системи. При цьому 
близько 16 тис. км розподільчих газопроводів 
(або 7%) і 7,3 тис. газорегуляторних пунктів 
(або близько 11,5%) вже відпрацювали свій 
амортизаційний термін, морально та технічно 
застаріли. Один із найпоширеніших недоліків 
мереж – корозійні пошкодження, які у 47% 
стали причиною витоків газу на зовнішніх 
газопроводах та у 22% – на підземних.

Зауважимо, що інформацію щодо стану інже-
нерних мереж і комунікацій наведено без ураху-

вання даних по тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і 
Донецької та Луганської областей.

Значна зношеність комунальних мереж і 
споруд служить основною причиною виник-
нення надзвичайних ситуацій, загрожує 
нормальній життєдіяльності населення та 
функціонуванню економіки. Загострення полі-
тичної та погіршення економічної ситуації у 
світі (зокрема, в нашій державі) обумовлю-
ють необхідність формування нових підходів 
до захисту об’єктів критичної інфраструктури, 
зокрема тієї, що знаходиться у комунальній 
власності. На рівні Європейського Союзу вони 
відображені у «Зеленій книзі щодо Європей-
ської програми захисту критичної інфраструк-
тури» [11], Європейській програмі захисту 
критичної інфраструктури [12] тощо, у нашій 
країні – у «Зеленій книзі з питань захисту 
критичної інфраструктури в Україні» [13], 
Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку формування переліку 
інформаційно-телекомунікаційних систем 
об’єктів критичної інфраструктури держави» 
від 23 серпня 2016 р. № 563 [14], Стратегії 
національної безпеки України [15] тощо.

В Україні захист потенційно небезпечних 
підприємств та підприємств підвищеної небез-
пеки (багато з яких належать до об’єктів кри-
тичної інфраструктури) у комунальному гос-
подарстві та інших галузях регламентується 
чималою кількістю нормативно-правових 
актів (переважно внутрішньовідомчого харак-
теру). Така ситуація склалася внаслідок того, 
що окремі відомства самостійно визначають 
загрози виникнення надзвичайних ситуацій 
на підпорядкованих їм підприємствах і роз-
робляють, а також впроваджують посильні їм 
заходи безпеки.

Однак катастрофічний стан інженерних 
мереж і споруд свідчить про те, що кому-
нальне господарство потребує реалізації 
масштабного комплексу заходів, спрямова-
ного на забезпечення належного рівня захисту 
об’єктів критичної інфраструктури, які йому 
належать. Детальне опрацювання «Аналітич-
ного огляду стану техногенної та природної 
безпеки в Україні за 2015 рік» [10], «Зеленої 
книги з питань захисту критичної інфраструк-
тури в Україні» [13], Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Порядку 
формування переліку інформаційно-телеко-
мунікаційних систем об’єктів критичної інф-
раструктури держави» від 23 серпня 2016 р. 
№ 563 [14], Стратегії національної безпеки 
України [15] та інших джерел дає змогу визна-
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чити ті з них, які повинні отримати статус пер-
шочергових і бути втіленими у життя одними 
з найперших, особливо в умовах залучення 
приватних операторів у комунальну сферу:

– створення досконалої системи право-
вого регулювання в області забезпечення 
високої надійності інженерних мереж і кому-
нікацій;

– оптимізація централізованих систем 
теплопостачання, водопостачання та водо-
відведення;

– пошук шляхів утримання зон санітарної 
охорони та водоохоронних зон джерел пит-
ного водопостачання в рамках нормативних 
вимог;

– будівництво / модернізація станцій під-
готовки та доочистки питної води в населених 
пунктах, де її якість не відповідає норматив-
ним вимогам;

– удосконалення нормативно-правового 
та науково-технічного забезпечення у сфері 
питної води та питного водопостачання, 
наближення його до стандартів Європей-
ського Союзу;

– посилення контролю за виконанням 
суб’єктами господарювання своїх функцій, 
спрямованих на запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій шляхом вжиття захо-
дів із реконструкції, модернізації та заміни 
зношеного обладнання електроенергетики, 
локальних водоочисних споруд, фільтруваль-
них станцій, систем теплопостачання, систем 
водопостачання і водовідведення;

– прогнозування та моделювання можли-
вих загроз виникнення надзвичайних ситуацій 
на об’єктах критичної інфраструктури;

– визначення та скрупульозний аналіз 
джерел можливого виникнення надзвичайних 
ситуацій;

– розробка механізмів імплементації 
набутого європейськими країнами передо-
вого досвіду щодо захисту об’єктів критичної 
інфраструктури у комунальній сфері;

– пошук шляхів забезпечення стабіль-
ності функціонування потенційно небезпеч-
них об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки 
в кризових ситуаціях і в особливий період;

– розробка заходів щодо забезпечення 
ефективного відновлення функціонування 
комунальних систем у разі здійснення 

несанкціонованих дій (зокрема, терористич-
них актів);

– пошук шляхів надійного захисту інфор-
мації щодо управління комунальними систе-
мами від несанкціонованого доступу;

– розробка заходів щодо забезпечення 
високого рівня експлуатаційної безпеки тех-
нологічного обладнання;

– пошук шляхів формування матеріаль-
них резервів;

– якісна паспортизація структурних під-
розділів комунальних об’єктів, які належать 
до критичної інфраструктури;

– якісна підготовка декларацій потенційно 
небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної 
небезпеки (на основі розрахунків можливих 
ризиків з використанням імовірнісного струк-
турно-логічного моделювання) з метою досяг-
нення їх відповідності вимогам «Методики 
визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для 
декларування об’єктів підвищеної небезпеки» 
[16] та Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про ідентифікацію та декларування безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки» від 11 липня 
2002 р. № 956 [17];

– створення сучасних методів і технологій 
захисту населення та територій від надзви-
чайних ситуацій, які можуть виникнути у кому-
нальному господарстві.

Висновки з цього дослідження. На 
основі вищевикладеного можна зробити такі 
висновки:

1) технічний стан комунальної інфраструк-
тури в Україні катастрофічний;

2) під час імплементації нових форм гос-
подарювання в комунальну сферу (концесії, 
оренди тощо) питанням техногенної безпеки 
підприємств / об’єктів, які належать до кри-
тичної інфраструктури, повинна приділятись 
підвищена увага, оскільки недотримання її 
вимог приватними операторами в умовах 
катастрофічного стану інженерних мереж 
та споруд загрожує надзвичайно важкими 
наслідками як для населення та навколиш-
нього середовища відповідного регіону, так і 
для держави загалом;

3) втілення у життя запропонованих у 
статті заходів дасть змогу підвищити рівень 
техногенної безпеки об’єктів критичної інфра-
структури у комунальній сфері.
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У статті досліджено особливості інституційного забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному 
секторі. Проаналізовано наслідки реформування земельних відносин у контексті їх інституційного забезпе-
чення з урахуванням перспектив формування ринкових земельних відносин. Обґрунтовано необхідність ство-
рення нових та удосконалення наявних земельних інститутів з метою визначення напрямів розвитку земель-
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В статье исследованы особенности институционального обеспечения развития земельных отношений 
в аграрном секторе. Проанализированы последствия реформирования земельных отношений в контексте 
их институционального обеспечения с учетом перспектив формирования рыночных земельных отношений. 
Обоснована необходимость создания новых и совершенствования существующих земельных институтов с 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Земля є не лише найважливішою 
умовою просторового існування країн світу, 
але й головним економічним ресурсом сус-
пільства та основним засобом виробництва 
в аграрній сфері. Екологічно збалансований 
сталий розвиток території країни, продук-
тивне і раціональне використання земельно-
ресурсного потенціалу можливі лише за умови 
суспільно-збалансованого використання при-
родної земельної монополії та ефективного 
управління земельними ресурсами на основі 

виваженої державної регуляторної політики у 
сфері земельних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке коло питань щодо розвитку інституцій-
ного забезпечення земельних відносин в аграр-
ній сфері досліджувалось у працях І.С. Будзи-
ловича, П.Ф. Веденічева, П.І. Гайдуцького, 
Д.С. Добряка, П.Ф. Кулинича, В.Я. Месель-
Веселяка, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, 
П.Т. Саблука, А.М. Третяка, М.М. Федорова, 
А.Д. Юрченка та інших науковців. Однак осо-
бливості ведення сільського господарства, ек
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специфічна роль землі в сільському господар-
стві обумовлюють необхідність продовження і 
поглиблення досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей інституційного забезпечення розви-
тку земельних відносин в аграрному секторі.

Відповідно до поставленої мети в статті 
передбачається вирішити такі завдання: проа-
налізувати хід реформування та трансформа-
ції земельних відносин, дослідити інституційні 
складові подальшого розвитку земельних від-
носин в аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні земельна реформа не отри-
мала логічного завершення та суспільного 
визнання, підтримки й необхідного фінансово-
ресурсного забезпечення, а проводили її зде-
більшого за кошти населення країни, юридич-
них осіб та Світового банку. Експертний аналіз, 
незважаючи на спірні оцінки, показує, що здій-

снення заходів з основних напрямів земельної 
реформи в Україні за 25 років інституціональ-
ного та законодавчого забезпечення вирішено 
лише на 48% [324]. Більшість цілей земельної 
реформи залишилася невиконаною, напри-
клад, у напрямі фінансування здійснено лише 
15% необхідних заходів. Тому подальші кроки 
щодо вдосконалення земельних відносин у 
країні повинні сформувати інституціональне 
середовище функціонування відносин з ефек-
тивним економічним оборотом і обігом земель, 
із залученням земельного капіталу, раціо-
нально-сталим земельним устроєм.

Процес логічного завершення земельної 
реформи в аграрному секторі економіки в 
Україні потребує наукового обґрунтування 
інституціонального розвитку, що передбачає 
визначення та конкретизацію набору інстру-
ментів і методів здійснення заходів, спрямо-
ваних на раціональне землекористування та 
охорону природно-ресурсної сфери.

Таблиця 1
Втрати бюджету від недосконалого земельного і бюджетного законодавства  

в Полтавській області, млн. грн.

Стаття витрат Розмір втрат, 
млн. грн.

Занижена нормативно-грошова оцінка земель сільськогосподарського при-
значення 170,0

Відсутність заходів щодо проведення зонування, введення локальних коефі-
цієнтів земель населених пунктів, актуалізації нормативної грошової оцінки 
земель поселень

80

Невідповідність фактичних і юридичних меж населених пунктів, неприве-
дення меж поселень до економічної і фактичної доцільності 84

Невизначеність приміських зон 10
Перебування великої частини земельних ділянок поза кадастровим обліком і 
державною реєстрацією 58

Невикористання і ненадання в оренду більшої частини природних кормових 
угідь (236,0 тис. га) 46

Невідповідність ставок земельного податку фактичним доходам (0,1% проти 
1%) на землях сільськогосподарського призначення 230

Утримування державних земель у стані постійного користування приватними 
структурами 82

Надання державних земель наказним порядком, без аукціонів і конкурсів, 
зменшень рівнів орендних платежів, відсутність продажу права оренди 130

Відсутність системи оподаткування земель особистих селянських госпо-
дарств і паїв, що приєднуються до них 36

Відсутність планів земельно-господарського устрою адмінтериторій та сис-
теми продажів прав користування, оренди, сервітутів 40

Заниження ціни продажу земельних ділянок у межах населених пунктів 10
Безоплатна приватизація нових земельних ділянок 130
Невикористання земель, зайнятих непродуктивними багаторічними наса-
дженнями 26

Безсистемність у наданні земель водного фонду 2
Усього 1 134

Джерело: складено за дослідженнями авторів
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Розробка таких підходів є першочерго-
вим завданням та основою подальших дій у 
напрямі збереження та відтворення земель-
них ресурсів України. У зв’язку з цим подаль-
ший розвиток земельної реформи пропонуємо 
здійснювати на основі підходів, зазначених на 
рис. 1.

Наведений рисунок дає змогу чітко визна-
чити структуру підходів, спрямовану на завер-
шення земельної реформи. Запропонована 
структурна схема не є вичерпною, але пере-
конує у необхідності визначення концепту-
альних підходів до формування та здійснення 
ґрунтовних перетворень для завершення 
земельної реформи в Україні.

Зрощування влади і капіталу та присво-
єння ними прав на землю, наприклад, через 
механізми оренди та безоплатної привати-
зації, відкрили шлях до тіньового земель-
ного обороту. Потенційні втрати бюджету від 
недонадходження до нього платежів у резуль-
таті недосконалого земельного і бюджетного 
законодавства становлять тільки по Полтав-
ській області більше 1 млрд. грн. за рік в цінах 
2013 року (табл. 1).

Лібералізація земельних відносин без якіс-
них змін суб’єктів і середовища спричиняє 
також значні втрати бюджету. В результаті 
відмови держави від обов’язкової держав-
ної землевпорядної експертизи – експертної 
оцінки земельних ділянок, що готуються до 
продажу, – за останні два роки на 20–30% 
знизилися ціни на земельні ділянки держав-
ної і комунальної власності, особливо в міс-
тах обласного підпорядкування. В результаті 
ціни на землю первинного ринку відстають від 
вторинного у два рази.

Нерегульоване державою введення сіль-
ськогосподарських земель в економічний обіг 

аж до обігу шляхом купівлі-продажу та лібе-
ралізація земельно-ринкових відносин ведуть 
у сферу тіньових спекуляцій не тільки право 
оренди, але й саму землю. У зв’язку з цим 
необхідне удосконалення адміністративно-
правових інститутів і інституцій, що здійсню-
ватиметься такими шляхами:

– інституціональний розвиток земельного 
законодавства;

– удосконалення системи справляння 
плати за землю;

– посилення контролю за меліорацією 
земель, за виконанням заходів щодо охорони 
земель;

– сприяння розвитку інфраструктури 
ринку землі;

– децентралізації земельних відносин;
– запровадження заходів боротьби з 

корупцією;
– законодавче встановлення обмеження 

обігу земель у товарному сільськогосподар-
ському виробництві, а також максимальних 
меж земельної власності.

Необхідно ретельно вивчити загрози, які, як 
переконує світовий досвід, можуть з’явитись, 
якщо ринок сільськогосподарських угідь буде 
абсолютно вільним, неконтрольованим. 
Земельний ринок повинен мати досконале 
інституційно-правове регулювання, відповідні 
державні інститути, що забезпечують контр-
ольно-адміністративну функцію, дієвість еко-
номічних важелів впливу та удосконалення 
організаційного аспекту розвитку земельних 
відносин.

Організаційний аспект розвитку земельних 
відносин включає в себе комплекс землевпо-
рядних планувальних інструментів та інстру-
ментів структури управління. Цей комплекс 
забезпечує здійснення впорядкування і регу-

Рис. 1. Основні шляхи логічного завершення земельної реформи
Джерело: складено за дослідженнями авторів
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Рис. 2. Інституційне завершення земельної реформи
Джерело: складено за дослідженнями авторів
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лювання земельних відносин у рамках концеп-
ції сталого розвитку суспільних відносин [2].

Сучасний земельний лад вимагає розви-
тку державних і суспільних інститутів, право-
вого інституційного врегулювання та балансу 
інтересів приватного і суспільного, громад-
ського і державного, виробничо-технологіч-
ного і екологічного балансу сталого розвитку, 
соціального і економічного балансу розвитку 
сільських поселень і урбанізацій, аграрного і 
промислового розвитку (особливо добувних 
галузей Дніпровсько-Донецької западини).

В аграрному секторі економіки половинчасте 
завершення земельних перетворень на рівні 
указів Президента 1998 року привело до нега-
тивних соціально-економічних наслідків, тому 
необхідні докорінні інституціональні зміни – від 
прийняття нового Земельного кодексу до адмі-
ністративно-територіальної реформи.

Для логічного завершення земельної 
реформи перш за все потрібно вжити ряд захо-
дів (рис. 2). Розглянемо детальніше деякі з них.

Передача земель у трастове управління. 
Існує досить багато визначень поняття «траст», 
що свідчить про складність цієї правової кон-
струкції і, як наслідок, про неоднозначне її розу-
міння. Відносини довірчої власності полягають 
у тому, що власник майна, засновник, передає 
своє майно іншій особі в довірчу власність для 
його використання з певною метою чи в інтер-
есах певної особи, бенефіціара. У відносинах 
з усіма третіми особами той, кому передане 
майно, є власником.

Використання такого методу існує у США, 
наприклад, передача земель у трастове управ-
ління освітнім закладам, які отримують доходи 
від використання земельної ділянки і в такий 
спосіб фінансують власну діяльність [3].

Боротьба з корупцією, тінізацією земельних 
відносин, існування і прогресивний розвиток 
земельних відносин в Україні як суверенній 
державі залежить від реалізації цілеспрямо-
ваної політики щодо захисту її інтересів.

Одним із головних чинників здійснення 
цього є боротьба з корупцією. Для протидії 
корупції в Україні прийнято низку антикоруп-
ційних законів та інших нормативних актів, 
запроваджено систематичне проведення 
організаційних і практичних заходів. Проте 
прийняті закони та вжиті заходи не змінили 
ситуацію на краще.

На думку правоохоронців, корупція вияв-
ляється в земельній сфері у таких напрямах: 
надання недостовірної інформації, наприклад, 
щодо цільового використання або наявності 
вільних земель чи земель запасу; відмова 

в наданні права власності чи оренди через 
неправомірне застосування законодавства і, 
навпаки, неправомірне надання земель; затя-
гування часу оформлення права власності на 
земельну ділянку в органах влади, які оформ-
люють і виготовляють правові титули на право 
власності; затримка з видачею відповідних 
документів і погоджень у різних інстанціях. 
Така ситуація може бути викликана штучно 
посадовими особами різних інстанцій, що, від-
повідно, провокує громадян до прискорення 
процедури незаконними шляхами [4].

Сформувавшись у далекі історичні часи, 
корупція у земельній сфері на Україні плавно 
переходить із однієї суспільно-історичної фор-
мації в іншу. Але в сучасних умовах корупція у 
цій сфері набула особливих гіпертрофованих 
форм, набувши системності, ставши суспіль-
ним інститутом, елементом наявної державної 
машини, яка підміняє цивілізовані економічні 
й адміністративно-управлінські відносини та 
заганяє в тіньовий обіг 50% економіки країни.

Корупція в Україні унікальна. Якщо в захід-
них країнах корупція формується тіньовим 
капіталом для самозбереження, то в Укра-
їні, навпаки, корупційну вертикаль форму-
ють влада і державний посадовець. Вартість 
посади визначається сферою впливу щодо 
можливості привласнення національного 
багатства, використання природних монопо-
лій (включаючи головну – землю), бюджет-
них коштів, а також можливістю сформувати 
тіньову ланку економіки, здійснювати надання 
послуг населенню за корупційними схемами, 
підкоряючи їм систему державного управ-
ління і кадрову політику [4].

Відбулися навіть підміни суспільних цін-
ностей, а окремі елементи корупції влашто-
вують суспільство і не викликають опору. 
Диплом спеціаліста нічого не вартий без так 
званого сертифіката спеціаліста, який коштує 
в різних відомствах від 2 тис. дол. Державні 
стандарти і норми замінені на систему «отри-
мання» ліцензій, авторське право в проек-
туванні і діяльності – на систему експертиз, 
тобто коли проходження екологічної, містобу-
дівної, технічної, землевпорядної експертизи 
сягає в тіньовому форматі до 15,0% вартості 
об’єкта і в декілька разів перевищує вартість 
проектних робіт.

Держгеокадарстр – публічна установа й 
елемент єдиної державної машини, де також 
задіяні системи сертифікації спеціалістів, 
ліцензування діяльності та існує державна 
землевпорядна експертиза. Кабінет Міністрів 
України у зв’язку з розформуванням Держав-
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ного агентства земельних ресурсів поклав 
його функції та повноваження на Державну 
службу України з питань геодезії, картографії 
та кадастру. Відповідне рішення закріплено 
Розпорядженням Уряду від 31 березня 2015 
року № 294-р [5].

Обласні управління своїми наказами здій-
снюють перерозподіл державних сільгосп-
земель за межами населених пунктів аж до 
приватизації і з персональною передачею 
«з рук у руки». Структури Держгеокадарстру 
надають низку платних і безоплатних послуг, 
зокрема через Центри надання адміністра-
тивних послуг (ЦНАПи).

У системі діє унітарне адміністрування з 
призначенням начальників районів безпо-
середньо головою Держгеокадарстру. Однак 
керівники, призначені згори, не завжди зна-
ходять спільну мову з районним і обласним 
керівництвом на місцях та здебільшого ігно-
рують громадські інтереси.

Спроби законодавців лібералізувати 
земельні відносини в частині зміни цільо-
вого призначення та безсистемного викорис-
тання землі, основного національного багат-
ства, – шлях хибний і безперспективний. Тому 
боротьбу з корупцією в земельній сфері необ-
хідно розпочати декількома шляхами.

Перш за все потрібно здійснити:
– децентралізацію системи управління, 

спочатку змінивши порядок призначень керів-
ників на рівні районів і областей, ввівши сис-
тему погоджень кадрів з боку адміністрацій 
і органів місцевого самоврядування, а потім 
передавши місцеві структури місцевим орга-
нам виконавчої влади;

– ліквідацію системи сертифікації спеціа-
лістів та ліцензувань діяльності, відміну сис-
теми землевпорядних експертиз, розробивши 
держстандарти й еталони конкретних робіт і 
вишукувань;

– передачу невластивих функцій госпо-
дарської діяльності держслужбовців щодо 
управління державними землями уповнова-
женій державній структурі (на зразок Фонду 
держмайна) та районним державним адміні-
страціям за обов’язковим погодженням сіль-
ськими радами та іншими органами місцевого 
самоврядування; землі сільськогосподар-
ського призначення за межами поселень слід 
надати в комунальну власність громад;

– зосередження надання послуг насе-
ленню в ЦНАПах із внесенням змін до Закону 
«Про Державний земельний кадастр», пере-
дачу матеріальних інформаційних ресурсів і 
спеціалістів.

Також необхідні системні стратегічні 
заходи:

– введення проектів землеустрою схем і 
планів розвитку території в ранг закону, осо-
бливо поселень та приміських зон і територій 
курортів;

– проведення адміністративно-терито-
ріальної реформи зі скороченням кількості 
адміністративних одиниць у десятки разів;

– детінізація використання й економічного 
обігу земель, переоцінка земель та форму-
вання місцевих бюджетів на основі земельних 
платежів;

– задіяння в системі перерозподілу 
земель виключно механізмів щодо суспільних 
потреб, соціального розвитку краю та ринко-
вих механізмів (земельних конкурсів і аукціо-
нів).

Звичайно, в кожній сфері суспільного життя 
є проблеми. Вирішуючи їх, необхідно обирати 
прогресивні шляхи. Діяти потрібно швидко 
і наполегливо, але водночас виважено і 
законно, захищаючи перш за все потреби 
суспільства і широких соціальних груп насе-
лення.

Повернення кадрової справедливості, 
висування на посади чесних фахівців запус-
тять механізм удосконалення управління у 
земельній сфері, а справжні системні зако-
нодавчі зміни дадуть позитивний соціальний 
результат.

Удосконалення системи консервації 
земель, продуктивні та екологічні властивості 
яких у процесі сільськогосподарського вико-
ристання знижені, дасть змогу зберегти землі 
сільськогосподарського призначення від без-
підставного переведення до інших категорій, 
збереже цільове використання, що є одним 
із принципів формування екологічної мережі, 
і сприятиме недопущенню втрат природних і 
напівприродних територій.

Створення ринку землі доцільно розгля-
дати в контексті «малої» та «великої» привати-
зації в Україні протягом останніх десяти років, 
яка справедливо сприймається більшістю 
громадян України насамперед як суспільне 
явище, що характеризується високою непро-
зорістю, корумпованістю, спрямованістю на 
задоволення інтересів окремих структур та 
осіб, наближених до влади, а отже, викликає 
соціальні деспропорції суспільства за рівнем 
матеріальних статків.

Відповідно до п. 15 розд. X «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України до 
1 січня 2016 року діє мораторій на купівлю-
продаж сільськогосподарських земель, умо-
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вою зняття якого є набрання чинності закону 
про обіг земель сільськогосподарського при-
значення. Забороняти продаж землі можна, 
але якщо економіка потребуватиме механізму 
пошуку ефективного власника, то тіньовий 
ринок землі буде існувати. Лише прийняття 
відповідних норм про ринок земель дасть 
змогу припинити незаконне використання 
сільськогосподарських земель, спекулятивні 
і тіньові операції на ринку. Суб’єкти земель-
них відносин в аграрному секторі отримають 
нові можливості для економічного зростання. 
І саме земельна реформа є однією з ключо-
вих у програмі економічних реформ Прези-
дента та Уряду України [6].

Забезпечення продовольчої безпеки Укра-
їни вимагає формування системи управління 
всіма виробничими ресурсами, що задіяні у 
виробництві сільськогосподарської продукції. 
Ефективне управління земельними відноси-
нами створює передумови для розвитку під-
приємництва на селі та нарощування вироб-
ництва продукції сільського господарства, 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій, надходження коштів до місцевих 
та державного бюджетів від використання 
сільськогосподарських земель за умов збере-
ження й відновлення природних властивос-
тей довкілля.

Ключові засади розвитку системи управ-
ління земельними відносинами в аграрній 
сфері закладено у низці законодавчих актів, 
у яких агропромисловий комплекс визначено 
пріоритетним і стратегічно важливим сектором 
вітчизняної економіки. Відповідно до «Стра-
тегічних напрямів розвитку сільського госпо-
дарства України на період до 2020 року» [7] 
подальший розвиток земельних відносин в 
аграрній сфері та підвищення ефективності 
використання сільськогосподарських земель 
здійснюватиметься у таких напрямах: продо-
вження формування необхідної законодавчої 
та нормативної бази з питань аграрного зем-
лекористування, удосконалення системи дер-
жавного управління земельними ресурсами, 
створення правових і соціально-економічних 
механізмів ефективної реалізації прав влас-
ності на землі сільськогосподарського при-

значення, розмежування земель державної та 
комунальної власності з одночасною переда-
чею територіальним громадам земель кому-
нальної власності; розроблення порядку врегу-
лювання земельних відносин щодо відумерлої 
спадщини та невитребуваних земельних паїв, 
удосконалення управління землями сільсько-
господарського призначення, що перебувають 
у запасі та резервному фонді земель за меж-
ами населених пунктів; проведення державної 
інвентаризації земель за формами власності 
і суб’єктами господарювання; формування 
ефективного механізму функціонування 
повноцінного, регульованого державою ринко-
вого обігу земель сільськогосподарського при-
значення, що передбачає створення належної 
інфраструктури ринкових інститутів, зокрема 
організацію Державного земельного банку, 
Державного реєстру прав на землю та неру-
хоме майно; захист прав суб’єктів ринку, обме-
ження обороту земельних ділянок у ринковій 
сфері; регулювання цінової та податкової полі-
тики через відповідні органи виконавчої влади 
і місцевого самоврядування.

Висновки з цього дослідження. Інсти-
туалізація земельних відносин в аграрному 
секторі сприятиме проведенню еколого-
безпечного землевпорядкування сільських 
територій, формуванню цілісних земельних 
масивів та скороченню ерозійних процесів 
на схилових землях; удосконаленню порядку 
та системи ведення земельного кадастру й 
моніторингу земель; урегулюванню на зако-
нодавчому рівні доступу фізичних і юридич-
них осіб, землевласників і землекористува-
чів до інформації про земельні ділянки та 
якість ґрунтів з подальшим використанням 
цієї інформації для організації господарської 
діяльності, операцій купівлі-продажу, оренди 
земель, економічного стимулювання раціо-
нального використання та охорони земель; 
створенню консалтингових центрів з надання 
консультативної допомоги землевласникам 
і землекористувачам щодо раціонального й 
екологобезпечного землекористування; роз-
робленню порядку включення вартості землі 
в економічний оборот та його правовому і 
науково-методичному забезпеченню.
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У статті проведено дослідження теоретичних засад формування соціально-трудової сфери (СТС) підпри-
ємства. Вивчено підґрунтя терміну «СТС», а саме такі його складники: «праця», «процес праці», «трудова 
діяльність», «соціально-трудові відносини». Удосконалено зміст СТС як сукупність певних функціональних 
сфер. Запропоновано структуру СТС підприємства.
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Аграмакова Н.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проведено исследование теоретических основ формирования социально-трудовой сферы (СТС) 
предприятия. Изучены основы термина «СТС», а именно следующие ее составляющие: «труд», «процесс тру-
да», «трудовая деятельность», «социально-трудовые отношения». Усовершенствовано содержание СТС сфе-
ры как совокупности определенных функциональных областей. Предложена структура СТС предприятия.

Ключевые слова: труд, процесс труда, трудовая деятельность, социально-трудовые отношения, соци-
ально-трудовая сфера.

Agramakova N.V. THEORETICAL BASES OF FORMATION SOCIAL AND LABOR COMPANIES
The paper studied the theoretical foundations of the formation of social and labor sphere (CTC) of the enterprise. 

Learn the basics of the term «STS», namely, the following components of its «work», «labor process», «work activ-
ity», «social and labor relations.» Improved content CTC sphere as a set of specific functional areas. The structure 
of the STS plant.

Keywords: work, work process, work, social and labor relations, the social and labor sphere.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах на макроеко-
номічному рівні розробляються та впрова-
джуються заходи, що спрямовані на розро-
блення та реалізацію стратегії економічної 
та соціально-трудової політики, які відпові-
дають світовим принципам побудови соці-
ально орієнтованої економіки, однак при 
цьому особливу увагу слід приділити мікро-
економічному рівню. Це пов'язано з тим, що 
в побудові соціально орієнтованої еконо-
міки має брати участь і нести відповідаль-
ність не тільки держава, але й кожне окреме 
підприємство. Підвищення ролі мікроеконо-
мічного рівня у функціонуванні та управлінні 
соціально-трудовою сферою (СТС) зумов-
лене тим, що саме від кожного окремого 
підприємства залежить якість трудового 
життя економічно активного населення, роз-

міри фінансових відрахувань на соціальні 
виплати та заходи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретичних і практичних основ 
соціально-трудових відносин займалися такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці, як: О. Амоша, 
Дж. Амстронг, О. Білик, І. Гнибіденко, О. Гріш-
нова, Б. Данілішин, В. Данюк, Р. Дарендорф, 
О. Жадан, А. Колот, Н. Лук'янченко, М. Мескон, 
Г. Назарова, І. Новак, О. Новікова. Н. Павлов-
ська. І. Петрова, М. Погорєлов, В. Савченко, 
М. Семикіна, Р. Хендерсон, А. Чухно та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У результаті науково-
практичних досліджень накопичено теоре-
тичні здобутки та практичний досвід, що 
відображають соціально-економічні аспекти 
управління СТС підприємства, але разом із 
тим недостатньо повним і систематизованим д
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є підхід до висвітлення сутності й структури 
СТС підприємства. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної роботи є дослі-
дження теоретичних засад формування соці-
ально-трудової сфери підприємства, а саме її 
сутності та структури.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз наявних теоретичних розро-
бок щодо сутності та структури СТС підпри-
ємства дає змогу прийти до таких висновків:

1) СТС охоплює безліч питань (трудову 
діяльність персоналу, соціально-трудові від-
носини, організацію та оплату праці, органі-
заційну культуру, соціальне забезпечення, 
використання та розвиток персоналу, продук-
тивність праці, мотивацію праці тощо), однак 
спостерігається недостатня їх систематиза-
ція в рамках одного комплексного поняття та 
дослідження;

2) окремі дослідження та розроблення 
практичних рекомендацій ґрунтуються на 
проведенні попереднього аналізу певного 
напряму в практичній діяльності, проте не всі 
вони мають методичне забезпечення щодо 
оцінки їхнього реального стану на підприєм-
стві (наприклад, розвиток соціально-трудових 
відносин, соціальне забезпечення, виконання 
нормативно-правових актів тощо);

3) соціально-трудові відносини у біль-
шості досліджень розглядаються з точки зору 
нормативно-правового регулювання, а не з 
метою збалансування інтересів їх суб’єктів;

4) трудова діяльність персоналу на під-
приємстві досліджується для подальшої роз-
роблення теоретичних і методичних засад її 
мотивації, при цьому інші аспекти її управ-
ління та організації зазвичай не розгляда-
ються;

5) соціальне забезпечення трудової діяль-
ності працівників на рівні підприємства зали-
шається поза увагою науковців;

6) питання оплати праці та заробітної 
плати найманих працівників досліджується 
багатьма вченими, однак все ще не розгля-
нутим залишається компенсаційним пакет як 
новий вид оплати праці та соціальний пакет в 
його складі [1–16].

Розгалуженість питань, які охоплює собою 
СТС, потребують більш повного і система-
тизованого підходу до висвітлення сутності 
й структури СТС. У зв’язку із цим передусім 
слід зупинитися на теоретичному осмисленні 
терміна «соціально-трудова сфера» та його 
складників: праці, трудової діяльності, соці-
ально-трудові відносин, сфери. 

Розпочати дане дослідження слід із визна-
чення поняття «праця».

Як і будь-яке поняття, термін «праця» має 
безліч тлумачень, але серед учених і прак-
тиків майже немає серйозних суперечностей 
та дискусій щодо визначення даного поняття. 
Найбільш розповсюджене визначення праці 
як доцільної діяльності людей, що спрямо-
вана на створення матеріальних і духовних 
благ, необхідних для задоволення потреб 
кожного індивіда та суспільства в цілому [2; 
5; 12; 16]. 

Однак під час дослідження даного терміну 
слід зауважити, що в уявленнях про працю 
слід виділяти різні аспекти:

– економічний (ринок праці, трудова 
зайнятість населення, продуктивність праці, 
її ціна, організація та нормування, оплата і 
матеріальне стимулювання, планування, ана-
ліз і облік праці тощо);

– соціальний (змістовність, привабли-
вість, престижність і мотивація праці, соці-
альне партнерство тощо);

– психофізіологічний (тяжкість, напруже-
ність, гігієна праці тощо);

– техніко-технологічний (технічне і техно-
логічне оснащення, енергоозброєність і тех-
ніка безпеки праці тощо);

– правовий (законодавче регулювання 
трудової сфери, відносин на ринку праці 
тощо) [16].

Здебільшого таке розподілення досить 
умовно, оскільки проблеми праці поєднують 
у собі одночасно різні аспекти, є єдиною сис-
темою або знаходяться в дуже тісній залеж-
ності. Так, наприклад, раціональний розподіл 
праці на підприємстві може бути досягнутий 
тільки за врахування економічних, психофі-
зіологічних і соціальних критеріїв; соціальне 
партнерство потребує вирішення соціальних і 
економічних завдань на основі їх чіткого пра-
вового регулювання; оплата праці вирішує 
економічні і соціальні завдання, спираючись 
на трудове законодавство, і т. д.

Розглядаючи елементи процесу праці, 
О.А. Грішнова зазначає, що за традиційним 
(марксистським) підходом до розглядання 
праці як чинника виробництва процес праці 
містить три обов’язкові елементи: доцільну 
діяльність людини (власне працю), пред-
мети та засоби праці. Нині економічна наука 
розглядає працю ширше і комплексніше. 
Зокрема, пропонується розглядати щонай-
менше п’ять елементів процесу праці: пред-
мет праці, засіб праці, технологію діяльності, 
організацію праці та саму працю [2]. Анало-
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гічного підходу до елементів процесу праці 
дотримується й А.М. Колот [5].

Сутність трудової діяльності реалізується 
у виконанні нею таких функцій: створення 
матеріальних і духовних благ; задоволення 
матеріальних і духовних потреб людини та 
суспільства; формування суспільного багат-
ства та його розподілу; сприяння науково-тех-
нічному прогресу; розвиток людини; відтво-
рення населення [2; 5; 12; 16]. 

О.А. Грішнова особливо підкреслює, що в 
процесі праці та трудової діяльності форму-
ється система соціально-трудових відносин, 
«які утворюють стрижень суспільних відносин 
на рівні економіки в цілому, регіону, підприєм-
ства і мікроколективу» [2].

Під соціально-трудовими відносинами най-
більш часто розуміють об'єктивно існуючі взає-
мозалежності та взаємодії суб'єктів цих відносин 
у процесі праці, які спрямовані на підвищення 
якості трудового життя [2; 5; 8; 12; 16]. Такий 
підхід відображає дві основні характеристики 
соціально-трудових відносин: по-перше, взає-
мовідносини суб'єктів у процесі праці, по-друге, 
управління якістю трудового життя.

О.А. Грішнова надає більш широке визна-
чення даного терміна за рахунок постановки 
таких завдань перед соціально-трудовими 
відносинами, як забезпеченість соціальної 
злагоди, високого рівня та якості життя пра-
цівників, високої ефективності роботи підпри-
ємства [2].

Вчені, які спеціалізуються на питаннях 
соціології праці, розглядають соціально-тру-
дові відносини з точки зору взаємодії суб'єктів 
у процесі праці: «Соціально-трудові відно-
сини – це різноманіття соціальних відносин, 
що складаються в процесі та з приводу праці 
на підприємстві між його учасниками» [4]. 
На їхню думку, соціально-трудові відносини 
дають змогу визначити соціальну значущість, 
роль, місце та суспільне становище індивіда 
і груп. Тобто вони виділяють соціально-пси-
хологічну характеристику СТС, яка останнім 
часом знаходить своє відображення в понятті 
«організаційна (корпоративна) культура». 

Таким чином, очевидно, що процес праці 
та трудової діяльності працівників і виникаючі 
при цьому соціально-трудові відносини пору-
шують багато аспектів та створюють певну 
структуру, тобто взаємовідносини між еле-
ментами та їх групами, що мало змінюються 
за змін у системі і забезпечують існування 
системи та її основних властивостей.

А.М. Колот пропонує складниками соці-
ально-трудових відносин вважати «соціально-

трудові відносини зайнятості; соціально-
трудові відносини, пов'язані з правилами 
внутрішнього розпорядку; соціально-трудові 
відносини, пов'язані з умовами та охороною 
праці; соціально-трудові відносини, що вини-
кають у зв'язку із розвитком персоналу (під-
вищення кваліфікації, перепідготовка тощо); 
соціально-трудові відносини, пов'язані з орга-
нізацією індивідуальної та колективної праці; 
соціально-трудові відносини у зв'язку з оці-
нюванням індивідуальних якостей і результа-
тів роботи; соціально-трудові відносини, що 
виникають у зв'язку з винагородою за послуги 
робочої сили; соціально-трудові відносини, 
пов'язані з дотриманням норм трудового 
законодавства та угод і договорів; соціально-
трудові відносини з інших питань трудового 
життя» [10].

Окрім розглянутих вище складників соці-
ально-трудових відносин, виділяють такі 
блоки: соціально-трудові відносини зайня-
тості; соціально-трудові відносини, які 
пов'язані з організацією й ефективністю праці; 
соціально-трудові відносини, що виникають у 
зв'язку з винагородою за працю. 

Усе різноманіття розглянутих понять 
(праця, трудова діяльність, соціально-трудові 
відносини) автор даного дослідження пропо-
нує об’єднати у поняття «соціально-трудова 
сфера».

Проведене теоретичне дослідження дає 
змогу зробити такі висновки:

1) праця має наступні аспекти: економіч-
ний, соціальний, психофізіологічний, техніко-
технологічний і правовий; 

2) праця – це доцільна діяльність людей, 
що спрямована на створення матеріальних і 
духовних благ, необхідних для задоволення 
потреб кожного індивіда та суспільства в 
цілому;

3) у процесі трудової діяльності праців-
ники розвивають себе, свої фізичні та духо-
вні якості, задовольняють особисті й суспільні 
матеріальні та духовні потреби, сприяють під-
вищенню продуктивності праці;

4) елементами праці є предмети праці, 
засоби праці, технологія діяльності, організа-
ція праці та сама праця;

5) у процесі праці та трудової діяльності 
формується система соціально-трудових від-
носин; 

6) соціально-трудові відносини – це 
об'єктивно існуючі взаємозалежності та вза-
ємодії суб'єктів цих відносин у процесі праці, 
які спрямовані на забезпеченість соціальної 
злагоди, високого рівня та якості життя пра-
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цівників, високої ефективності роботи під-
приємства;

7) складниками соціально-трудових відно-
син є: питання зайнятості, умови та охорона 
праці, розвиток персоналу, організація праці, 
оплата праці, норми трудового законодавства 
та угод і договорів тощо;

8) соціально-трудові відносини реалізу-
ються у соціально-трудовій сфері, яка містить 

у собі такі блоки: комплекс галузей соціаль-
ної інфраструктури (освіта, охорона здоров'я, 
культура тощо); ринок праці, питання зайня-
тості, перепідготовки кадрів; сфера мотивації 
продуктивної праці (організація оплати праці, 
стабілізації рівня життя населення тощо); сис-
тема соціального захисту населення, система 
соціального партнерства, пенсійна система, 
система охорони праці тощо;

Рис. 1. Структура СТС підприємства
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9) підґрунтям економічного розвитку всіх 
розглянутих складників є СТС. 

Таким чином, складність і багатоаспектність 
процесу праці та тісно взаємопов’язаних із 
ним питань трудової діяльності працівників і 
соціально-трудових відносин потребують уза-
гальнення їх в єдине, чітко окреслене пев-
ними межами середовище, а саме соціально-
трудову сферу.

Поняття «сфера», відповідно до тлумач-
ного словника, означає «межі поширення 
чого-небудь» або «середовище, в якому щось 
відбувається» [7]. 

Узагальнюючи досвід функціонування 
вітчизняних підприємств та викладений вище 
матеріал, автор пропонує розглядати зміст СТС 
підприємства як сукупність таких функціональ-
них сфер його діяльності, питання яких вирішу-
ються в процесі її формування та управління:

1) організація та оплата праці;
2) організаційна культура;
3) соціальне забезпечення;
4) використання та розвиток персоналу;
5) нормативно-правове забезпечення.
Такий розподіл достатньо умовний, 

оскільки однозначно розмежувати широке 
коло питань СТС дуже важко. 

Такий розподіл зумовлений тим, що:
– організація та оплата праці спрямовані 

на економічний аспект трудової діяльності 
персоналу підприємства, підвищення ефек-
тивності праці за рахунок удосконалення 
організації праці, вдосконалення системи 
оплати праці;

– організаційна культура вивчає соціальні 
явища, підтримує позитивну морально-пси-
хологічну атмосферу в колективі, забезпечує 
ділову співпрацю підприємства із зовнішнім 
середовищем;

– соціальне забезпечення займається 
напрямами вдосконалення якості життя пер-
соналу, наданням йому необхідного соціаль-
ного захисту, формуванням соціальної інфра-
структури на підприємстві, охороною праці;

– використання та розвиток персоналу 
розглядає питання розвитку трудового потен-
ціалу, забезпечує організацію персоналом 
певної якості та в необхідній кількості;

– нормативно-правове забезпечення 
гарантує правове регулювання СТС, умови 
реалізації передбачених трудовим законодав-
ством гарантій, прав і обов'язків працівників, 
сприяє дотриманню принципів соціального 
партнерства. 

Більш детально структура СТС представ-
лена на рис. 1.

Таким чином, запропонований підхід до 
структури СТС підприємства дав змогу автору 
удосконалити її сутність та визначити СТС як 
середовище, де відбувається процес праці, 
яке окреслюється межами функціональних 
сфер, що вступають у взаємодію та форму-
ють умови для одночасного й збалансованого 
поліпшення якості трудового життя персоналу 
та підвищення продуктивності праці.

Далі більш детально зупинимося на дослі-
дженні кожної з виділених функціональних 
сфер СТС. 

Першою функціональною сферою СТС 
підприємства є організація та оплата праці, 
яка сприяє вдосконаленню системи оплати, 
організації та нормуванню праці, підвищенню 
продуктивності праці. Одним із найважли-
віших елементів даної сфери є організація 
оплати праці, від якої залежить винагорода 
працівнику за виконання ним певних трудових 
функцій. Цьому питанню належить особлива 
роль, оскільки нині заробітна плата для пере-
важної більшості населення є основним дже-
релом доходу, а отже, способом задоволення 
потреб, розвитку фізичних і духовних якостей, 
відтворення витрачених зусиль. Заробітна 
плата виконує такі основні функції: відтворю-
вальну, регулюючу та стимулюючу. 

Наступним елементом є організація праці, 
яка являє собою конкретні форми й методи 
поєднання людей і техніки в процесі праці 
для досягнення корисного ефекту трудової 
діяльності, а саме підвищення продуктив-
ності праці. Продуктивність праці виражає 
результативність корисної праці, яка визна-
чає ефективність діяльності у певний про-
міжок часу. Зростання продуктивності праці 
має дуже велике значення для розвитку під-
приємства, функціонування СТС та є: нео-
дмінною умовою приросту продукції, розвитку 
виробництва та збільшення прибутку; умовою 
підвищення якості продукції; важливою пере-
думовою зростання заробітної плати пра-
цівників; однією з умов зниження витрат на 
виробництво продукції; чинником підвищення 
конкурентоспроможності продукції; необхід-
ною передумовою скорочення робочого часу 
та розширення меж вільного часу для роз-
витку людини; чинником, що справляє вирі-
шальний вплив на поліпшення всіх економіч-
них і соціальних показників підприємства [12]. 
Розглянута функціональна сфера впливає не 
лише на досягнення таких орієнтирів, як підви-
щення продуктивності праці, вдосконалення 
оплати та організації праці, а й на поліпшення 
якості трудового життя (завдяки належному 
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рівню заробітної плати, створенню безпечних 
умов праці тощо), розвиток кадрового потен-
ціалу (створюючи умови для використання та 
розвитку потенціалу працівників, їх професій-
ного зростання).

Друга функціональна сфера – організа-
ційна (корпоративна) культура, яка ґрунту-
ється на певній системі цінностей. Це поняття 
ще не до кінця усвідомлене теоретиками і 
практиками. Так, М.С. Дороніна розглядає 
корпоративну культуру як систему історично 
зумовлених цінностей, переконань, етичних 
норм, традицій, принципів, що сприймаються 
членами організації і задають їм орієнтири 
поведінки і дій [4]. Г.В. Назарова уточнює, що 
корпоративна культура не одержує норматив-
ного закріплення в законодавстві та базується 
на загальному культурному рівні суспільства, 
організаційній культурі підприємства, нор-
мах моралі, діловій практиці тощо [13]. Куль-
тура підприємств виявляється в особливому 
стилі поведінки, який об'єднує або роз'єднує 
суб'єктів СТС у процесі досягнення стратегіч-
них і поточних цілей, робить його привабли-
вим або відштовхуючим в очах суспільства, 
окремих громадян. 

Важливість соціального забезпечення 
зумовлена тим, що, як відзначає І.Ф. Гнибі-
денко, «соціальне забезпечення повинне 
охоплювати соціальним захистом передусім 
категорії працездатного населення. Саме про-
дуктивна праця цих верст населення допо-
може реально забезпечити захист непрацез-
датної категорії» [1]. Соціальне забезпечення 
є однією зі складників соціальної політики. 
Соціальна політика – це соціально орієнто-
вана система дій і заходів, що спрямована 
на забезпечення права кожного громадянина 
на достатній життєвий рівень. Метою соці-
альної політики є створення умов для розви-
тку й оптимального функціонування соціаль-
них відносин, усебічного розкриття творчого і 
соціального потенціалу людини, особистості 
[11; 12]. У даному визначенні соціальна полі-
тика спрямована на забезпечення життєвого 
рівня людини, тобто її матеріальних і духо-
вних потреб, а також на розвиток творчого 
потенціалу. Соціальна політика регулює соці-
альні процеси, вирішує завдання підвищення 
добробуту людини, забезпечення належного 
рівня та якості її життя. Якість трудового життя 
розуміється як систематизована сукупність 
властивостей, що характеризують умови праці 
в найширшому значенні цього слова – умови 
виробничого життя, – які дають змогу вра-
хувати міру реалізації інтересів працівників і 

використання їх здібностей (інтелектуальних, 
творчих, моральних, організаторських та ін.) 
[12]. Водночас соціальне забезпечення сприяє 
не тільки поліпшенню якості трудового життя, 
а й підвищенню продуктивності праці (завдяки 
задоволенню потреб працівників створюється 
мотиваційний вплив на поліпшення результатів 
трудової діяльності), формуванню організацій-
ної культури (створюються соціальні цінності 
на підприємстві, традиції, етична поведінка), 
розвитку кадрового потенціалу (почуття соці-
альної захищеності створює підґрунтя для 
самореалізації працівників, підвищення та роз-
витку їхніх професійних якостей).

Далі перейдемо до розгляду четвертої 
функціональної сфери – використання та роз-
виток персоналу. Нині людський чинник є важ-
ливою конкурентною перевагою в діяльності 
будь-якого підприємства, яке прагне зміцнити 
свої конкурентні позиції, та головним чинни-
ком ефективної господарської діяльності. На 
думку М.Г. Брауна, саме працівники стають 
найважливішим активом багатьох компаній. 
Більш того, такі американські економісти, як 
Дж.К. Грейсон та К. О’Делла, вважають, що 
«саме людський капітал, а не заводи, облад-
нання і виробничі запаси є наріжним каме-
нем конкурентоспроможності, економічного 
зростання та ефективності». Окрім цього, як 
відзначає О. Грішнова, «центр уваги вчених 
зміщується від аналізу проблем викорис-
тання наявних людських ресурсів до проблем 
створення якісно нових, потрібних у виробни-
цтві й на ринку праці людських продуктивних 
здібностей» [3]. У сучасних умовах знання, 
уміння, трудові навики, ініціатива, ціннісно-
мотиваційна сфера працівників будь-якого 
підприємства стають усе більш важливим 
стратегічним ресурсом разом із фінансовим і 
виробничим капіталом. Висококваліфікований 
фахівець у сучасних умовах вимагає особли-
вої уваги, оскільки він зацікавлений не тільки 
в отриманні високої заробітної плати, але й 
в можливості самореалізуватися. Таке його 
прагнення відповідає й цілям підприємства, 
в яких важливе місце належить можливості 
максимально використовувати кваліфікацію 
та навики співробітників. Від ефективності 
використання персоналу залежить стан усіх 
сфер СТС та виробничо-господарської діяль-
ності підприємства. Це пов’язано з тим, що 
персонал впливає і на продуктивність праці, і 
на організацію оплати праці, і на якість трудо-
вого життя тощо.

П'ята функціональна сфера СТС підпри-
ємства – нормативно-правове забезпечення. 
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«В умовах побудови правової, демократичної, 
соціальної держави оцінка надзвичайно важ-
ливих економічних, політичних, національ-
них, культурних та інших соціальних проце-
сів неможлива без урахування впливу на них 
права та його юридичної форми – законодав-
ства», – відзначає М.І. Іншин [9]. Законодав-
ство формулює соціально-трудові стандарти 
та нормативи, які встановлюються в СТС для 
управління всіма її елементами, реалізації 
прав і гарантій працівника, роботодавця та 
держави. На основі соціальних стандартів 
визначаються розміри основних соціально-
трудових гарантій: мінімальний розмір заро-
бітної плати, мінімальний розмір пенсії за 
віком, неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, величина межі індексації грошо-
вих доходів громадян, пільги щодо оплати 
житлово-комунальних, транспортних послуг і 
послуг зв'язку та критерії їх надання тощо. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, до цього часу поняття «соціально-тру-
дова сфера» зустрічалося, головним чином, 
в економічній літературі. Воно використову-

валося та продовжує використовуватися для 
того, щоб виділити із загального комплексу 
виробничої діяльності ті її напрями, які стосу-
ються персоналу підприємства. Такий підхід 
не дає змоги повною мірою зрозуміти сутність 
СТС, тому автором даної роботи було розро-
блено нове визначення поняття «соціально-
трудова сфера» та його структури, яке поєд-
нує різноманітні підходи до його визначення 
та більше відповідає сучасним вимогам побу-
дови соціально орієнтованої системи управ-
ління підприємством; дає змогу відобразити 
весь простір питань, які включає в себе соці-
ально-трудова сфера, окреслити трудову 
діяльність персоналу в рамках економічної 
діяльності підприємства, відобразити соці-
ально-трудові відносини між найманим пра-
цівником і роботодавцем, досягти взаємоузго-
дження їх цілей. Подальшими перспективами 
даного дослідження повинні стати питання 
розроблення ефективного функціонування 
та управління СТС вітчизняних підприємств 
з урахуванням принципів соціальної відпові-
дальності.
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У статті висвітлюється питання пошуку гнучких форм балансу між правами особи і суспільства. Автор 
вважає, що основним предметом вивчення економіки праці в сучасних умовах має бути комплексний аналіз 
соціальної відповідальності держави, бізнесу та професійних спілок, тобто соціальних партнерів. Основний 
акцент зроблено на можливості впровадження принципів соціальної відповідальності на мезо- і макрорів-
нях, тобто розглядати соціальну відповідальність не тільки як індивідуальну відповідальність конкретної юри-
дичної особи, а як комунітарну відповідальність усіх учасників соціально-трудових відносин. Так з’являється 
можливість інтегрувати соціальну відповідальність у систему соціального партнерства у сфері праці і тим 
самим використовувати її як ефективний інструмент регулювання за допомогою запропонованого комплексу 
індикаторів.

Ключові слова: соціально-трудові відносини, соціальна відповідальність, соціальне партнерство, соціа-
лізація бізнесу, індикатори ефективності соціальний менеджмент, комунітаризм.

Гирман А.П. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье затрагивается вопрос поиска гибких форм баланса между правами личности и общества. Автор 
считает, что основным предметом изучения экономики труда в современных условиях должен быть ком-
плексный анализ социальной ответственности государства, бизнеса и профессиональных союзов, то есть 
социальных партнеров. Основной акцент сделан на возможности внедрения принципов социальной ответ-
ственности на мезо – и макроуровнях то есть рассматривать социальную ответственность не только как ин-
дивидуальную ответственность конкретного юридического лица, а как коммунитарную ответственность всех 
участников социально-трудовых отношений. Так появляется возможность интегрировать социальную ответ-
ственность в систему социального партнерства в сфере труда и тем самым использовать ее как эффектив-
ный инструмент регулирования с помощью предложенного комплекса индикаторов.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальная ответственность, социальное партнер-
ство, социализация бизнеса, индикаторы эффективности, социальный менеджмент, коммунитаризм.

Girman A.P. SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SYSTEM OF REGULATION OF SOCIAL-LABOR RELATIONS
The article addresses the question of finding flexible forms of balance between the rights of the individual and 

society. The author believes that the basic subject matter of labour Economics in modern conditions should be a 
comprehensive analysis of the social responsibility of government, business and trade unions, i.e. the social part-
ners. The main emphasis is on the possibilities of implementing the principles of social responsibility at the meso- 
and macro levels that is considered a social responsibility not only as individual responsibility of a specific legal 
entity, and as commentary the responsibility of all participants of socio-labour relations. So there is the opportunity to 
integrate social responsibility in the system of social partnership in the labor sphere, and thus its use as an effective 
tool for regulation through a proposed set of indicators.

Keywords: labor relations, social responsibility, social partnership, the socialization of business, indicators of 
efficiency of social management, commentaries.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність теми дослідження 
має багатоаспектний характер. У концепту-
альному плані вона може розглядатися як 
подальший розвиток теорії соціальної рин-
кової економіки, в якій соціальна відпові-
дальність набуває самостійного значення. 
Крім того, в наші дні з'являється об’єктивна 
потреба в розробці концепції комунітарної 
соціальної відповідальності. Комунітаризм 

(від лат. «communita» – єднання; commūnis, 
одного кореня із munus – обов’язок) – поняття 
яке отримало популярність у ХХ ст. як напрям 
у соціальній теорії, суттю якого є пошук гнуч-
ких форм балансу між правами особи і сус-
пільства, індивідуальною свободою і соціаль-
ними зобов’язаннями. 

Якщо раніше основним предметом 
вивчення економіки праці були переважно 
питання відносин між роботодавцем і найма-
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ним працівником, то зараз науковий розгляд 
цієї проблеми не можливий без комплексного 
аналізу соціальної відповідальності держави, 
бізнесу та професійних спілок, тобто соці-
альних партнерів. Адже в наші дні держава 
проголошує себе соціальною, бізнес почи-
нає визнавати свою зацікавленість в люд-
ському капіталі та в соціальних інвестиціях, а 
наймана праця через свої професійні спілки 
отримує можливість захистити свої інтереси 
шляхом діалогу з соціальними партнерами. 
Іншими словами, соціальна відповідальність 
в даний час є важливою суспільною пробле-
мою, від вирішення якої багато в чому зале-
жить ефективне функціонування як окремого 
підприємства, так і національної економіки в 
цілому, вона повинна стати найважливішим 
елементом механізму реалізації стратегії 
модернізації та соціально-економічного роз-
витку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема цього дослідження відображає корінні 
зміни, що відбуваються в сучасній економічній 
теорії та практиці. Перші уявлення про соці-
альну відповідальність в економічній діяль-
ності почали формуватися у другій половині 
ХХ століття. Творцем теорії соціальної відпо-
відальності підприємства вважають Г. Боуена, 
автора дослідження «Social Responsibilities of 
the Businessman» [1]. Але вибух інтересу до 
цієї проблеми стався на початку ХХІ ст., коли 
з’явилася ціла серія досліджень з соціальної 
відповідальності таких авторитетних вчених 
як Ф. Котлер, А. Колот, Г. Йонас, І. Бєляєва, 
М. Ескіндаров [2-5] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі 
з’являються все нові і нові роботи з питань 
соціальної відповідальності, тим не менш, 
предметом їх досліджень переважно є відпо-
відальність приватного бізнесу, а під корпора-
тивною соціальною відповідальністю розумі-
ється в основному правова відповідальність 
підприємця як юридичної особи; можливість 
соціальної відповідальності на рівні окремої 
галузі, регіону або країни (тобто на мезо- і 
макрорівнях) практично не розглядалася.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження – розробка 
підходів до формування теоретичної основи 
нових соціальних технологій регулювання 
соціально-трудових відносин.

У рамках сформульованої мети поставлено 
завдання дослідити соціальну відповідаль-
ність як результат корінних змін, що відбува-

ються в соціальній ринковій економіці та еконо-
міці праці, сформулювати умови формування 
комунітарної соціальної відповідальності, як 
методу регулювання соціально-трудових від-
носин в системі соціального партнерства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На початкових етапах формування 
академічна концепція соціальної відповідаль-
ності підприємства характеризувалася впли-
вом релігійних етичних норм господарської 
діяльності і трохи пізніше концентрацією соці-
альної відповідальності бізнесу переважно 
на його обов’язках перед державним законо-
давством, тобто соціальна відповідальність 
носила в основному правовий характер. 

Надалі дискусія щодо концепції корпоратив-
ної соціальної відповідальності перемістилася 
з правових на економічні аспекти. Головною 
проблемою стала відповідь на запитання: чи 
може соціальна відповідальність бути рента-
бельною для бізнесу? Адже в сучасній еконо-
міці існує цілий ряд груп впливу (стейкхолдерів) 
на діяльність будь-якої організації: акціонери, 
постачальники різного роду ресурсів, спожи-
вачі продукції, працівники підприємств, гро-
мада, держава. Ігнорування їх інтересів може 
обернутися для підприємства фінансовими і 
нефінансовими ризиками, оскільки соціально 
відповідальна діяльність впливає на його імідж, 
репутацію і відповідно на вартість. Саме тому 
підприємства готові брати на себе справедливу 
частку відповідальності з метою зростання вар-
тості бізнесу, зниження втрат від нефінансових 
ризиків і забезпечення стійкості підприємства, а 
менеджмент підприємства, який прагне довести 
свою соціальну відповідальність і підтвердити 
свою легітимність, повинен вести справи з ура-
хуванням інтересів усіх стейкхолдерів. Тому в 
рамках цього підходу підприємство розгляда-
ється як частина соціальної структури суспіль-
ства, перед яким воно несе відповідальність і 
має визначати свої цілі шляхом збалансування 
суперечливих інтересів.

В результаті соціалізації ринкової еконо-
міки вирішальним чинником виробництва 
стають людські ресурси та управління ними. 
З’явилися нові соціально-економічні категорії: 
«людський капітал», «соціальні інвестиції», 
«соціальна держава», «соціальне партнер-
ство», «соціальна відповідальність». Сказане 
можна наочно представити даними таблиці 1.

У сучасному світі вирішальним чинником 
стабільного і довгострокового розвитку ста-
ють людські ресурси. Тільки висококваліфіко-
ваний персонал здатний забезпечити високий 
рівень якості продукції та обслуговування, а 
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першокласні фахівці – надати їм інновацій-
ний характер, сучасний дизайн, переконати 
покупця в доцільності їх придбання.

Останній період становлення соціальної 
відповідальності можна назвати періодом 
інституціалізації соціальної відповідаль-
ності підприємства. Він мав кілька напрямків. 
Насамперед, багато міжнародних організацій 
розробили системи міжнародних соціальних 
стандартів, в яких безпосередньо чи опо-
середковано відображені вимоги соціальної 
відповідальності підприємства. Характерною 
особливістю діяльності цих організацій стало 
підвищення ролі морально-етичних норм під-
приємницької діяльності. Найважливіші серед 
них Глобальний договір (2000 р.) (добровільна 
діалогова платформа для комерційних орга-
нізацій, створена на основі десяти всесвітньо 
визнаних принципів, серед яких були виділені 
4 групи проблем: права людини; право на 
працю; навколишнє середовище; боротьба 
проти корупції); стандарти соціальної відпові-
дальності, які розроблені Міжнародною орга-
нізацією зі стандартизації (ISO); стандарти 
серії АА 1000, розроблені Інститутом соціаль-
ної та етичної звітності (Institute of Social and 
Ethical Accountability).

Крім того, необхідно відзначити велику роль 
Європейської соціальної хартії [6]. На її основі 
у 1998 р. була прийнята Декларація Міжна-
родної організації праці основних принципів 
та прав у світі праці [7]. В ній, зокрема, відзна-
чені наступні основні ознаки гідної праці: про-

дуктивна діяльність або продуктивна праця, 
здатна забезпечувати конкурентоспроможність 
країни; справедливий дохід для працівників; 
безпека на робочому місці; соціальний захист 
від безробіття, у разі вагітності, необхідності 
догляду за дитиною, пенсійне забезпечення; 
перспективи особистісного зростання; активна 
участь в прийнятті важливих управлінських 
рішень (через профспілки та асоціації підпри-
ємців); рівні стартові позиції і можливості для 
обох статей. Визнано, що найважливішою умо-
вою гідної праці є соціальний діалог і коопера-
ція його учасників.

До інституціалізації соціальної відпові-
дальності належить і практика проведення 
регулярних соціальних рейтингів і аудитор-
ських обстежень соціально-трудових відносин 
багатьма, в першу чергу, великими підприєм-
ствами. У США і ряді країн Європи з’явилися 
спеціалізовані агентства з соціальних про-
блем і соціальної відповідальності. У цьому 
ж зв’язку виникла потреба у консультантах з 
проблем соціальних ризиків і соціальної від-
повідальності підприємства.

Таким чином, тільки в постіндустріальному 
суспільстві формуються умови для комуні-
тарної соціальної відповідальності як методу 
регулювання соціально-трудових відносин 
в системі соціального партнерства. Поява 
цієї нової форми соціальної відповідальності 
стає можливою тільки тоді, коли відбуваються 
докорінні зміни системи соціально-трудових 
відносин, стає можливою система соціаль-

Таблиця 1
Еволюція пріоритетності критеріїв ефективності діяльності підприємств

Показники епохи індустріального 
суспільства (фінансовий менеджмент – 

управління фінансовим капіталом)

Показники постіндустріального суспільства 
(соціальний менеджмент – управління 

людськими ресурсами)
Дохід на капітал (прибуток) Конкурентна здатність
Ефективність інвестицій Ефективність персоналу
Витрати на капітал Інвестиції у людину
Структура фінансового балансу Кваліфікаційна структура персоналу
Зміни у фінансовому балансі Зміни в складі персоналу
Амортизація основних фондів Використання потенційних можливостей персо-

налу
План капітальних інвестицій План розвитку персоналу
Структура капіталу Структура мотивації персоналу 
Капіталізація компанії – головна мета 
інвестицій

Соціальні інвестиції як фактор розвитку люд-
ського капіталу

Довгострокове і короткострокове фінансу-
вання

Проектування витрат на контакти з менедже-
рами, охорону навколишнього середовища, 
місцеву соціальну інфраструктуру

Мінімізація фінансових ризиків Мінімізація соціальних ризиків
Джерело: адаптовано автором на основі [3-5]
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ного партнерства в сфері праці, що дозволяє 
шляхом конструктивного діалогу домагатися 
соціального консенсусу. Тобто соціальна від-
повідальність не обмежується рамками окре-
мого підприємства, а стає окремим елемен-
том соціального партнерства у сфері праці не 
тільки на корпоративному рівні, але і на всіх 
його рівнях: територіальному, регіональному, 
галузевому, національної економіки.

Для розуміння сутності української моделі 
соціальної відповідальності необхідно врахо-
вувати традиційні риси нашого менталітету, 
багато з яких досить суперечливі, представ-
ляючи постійне протиборство ліберальних і 
патріархально-традиційних цінностей: собор-
ність, прихильність до соціальної справед-
ливості, але нелюбов до багатих; соціальне 
довготерпіння, але в той же час дивовижна 
жорстокість під час стихійних бунтів; осо-
бливе ставлення до державності і водночас 
яскраво виражений правовий нігілізм; непо-
вага до приватної власності і працьовитість; 
общинність, колективізм у поєднанні з еконо-
мічною ірраціональністю.

Тому на практиці найчастіше виходить, 
що органи влади, роботодавці і представ-
ники найманих працівників – профспілки, 
недооцінюють комунітарні цілі соціального 
партнерства у сфері праці – забезпечення 
узгодження інтересів найманих працівників 
і роботодавців з питань регулювання соці-
ально-трудових відносин.

Процес історичної еволюції від відпо-
відальності індивідуального власника до 
комунітарної соціальної відповідальності 
учасників економічної діяльності пов’язаний 
насамперед з соціалізацією економіки і систе-
мою соціально-трудових відносин: 

– соціалізація самого бізнесу змушує його 
модифікувати систему регулювання соці-
ально-трудових відносин і шукати нові методи 
мотивації найманих працівників, залучати їх в 
загальну корпоративну діяльність як соціаль-
них партнерів; 

– соціальний менеджмент сьогодні несе 
значно більшу відповідальність за форму-
вання нормального соціального клімату, що 
має на меті мінімізацію соціальних ризиків; 

– змінюються й індикатори ефективності 
діяльності підприємства: провідним орієнти-
ром підприємства стає не прибуток, а досяг-
нення конкурентної спроможності; на відміну 
від прибутку – роз’єднувального фактора в 
переговорному процесі між роботодавцем і 
найманим працівником – конкурентна здат-
ність може грати роль об’єднуючого чинника 

знаходження балансу інтересів соціальних 
партнерів: якщо підприємство конкурентоз-
датне, то акціонери отримають свої диві-
денди, менеджери – пристойну винагороду, 
наймані працівники збережуть своє робоче 
місце і отримають достойну заробітну плату.

В процесі глобалізації соціально-трудових 
відносин поряд з універсальними рисами соці-
альної відповідальності формуються її наці-
ональні або регіональні моделі. Свої особли-
вості і характерні риси має й українська модель 
соціальної відповідальності. Специфіка кож-
ного із соціальних партнерів створює додат-
кові труднощі для формування комунітарної 
соціальної відповідальності в нашій країні:

– треба визнати, що українські владні струк-
тури відрізнялася своїм яскраво вираженим 
авторитаризмом; і в сучасній структурі «влад-
ної вертикалі» інститути громадянського сус-
пільства (асоціації роботодавців, профспілки 
трудящих) не завжди можуть грати ту роль, 
яка їм призначена;

– українська бізнес-спільнота виникла в 
абсолютно специфічних умовах – не в силу 
економічних закономірностей концентрації 
та централізації капіталу, а в результаті полі-
тичної катастрофи, пов’язаної зі стрімким 
розпадом Радянського Союзу і роздержав-
ленням власності; в цих умовах її основні 
учасники зовсім не думали про свою соці-
альну відповідальність; 

– при докорінній зміні суспільного ладу 
великим досягненням профспілок є те, що 
вони зберегли свої організаційні структури 
і примусили визнати себе в якості одного з 
інститутів громадянського суспільства; в той 
же час їм все ще важко грати роль рівноправ-
ного соціального партнера з об’єднаннями 
роботодавців: вони мають незрівнянно менші 
фінансові можливості, не мають жодних адмі-
ністративних ресурсів та інструментів полі-
тичного лобіювання.

Однак, незважаючи на очевидні труднощі 
формування комунітарної соціальної відпові-
дальності, ця соціальна позиція є об’єктивно 
необхідною потребою сучасного громадян-
ського суспільства. Без комунітарної соціаль-
ної відповідальності неможливо реалізувати 
модернізацію національної економіки при 
збереженні умов політичної та соціальної ста-
більності в суспільстві.

Пропонований новий концептуальний під-
хід до соціальної відповідальності дозволяє 
значно розширити коло практичних проблем, 
у вирішенні яких можна використовувати 
соціальну відповідальність як один з важли-
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вих елементів регулювання соціально-тру-
дових відносин. Принципово новим є те, що 
якщо розглядати соціальну відповідальність 
не тільки як індивідуальну відповідальність 
конкретної юридичної особи, а як комунітарну 
відповідальність всіх учасників соціально-
трудових відносин, то з’являється можливість 
інтегрувати соціальну відповідальність у сис-
тему соціального партнерства у сфері праці і 
тим самим використовувати її як ефективний 
інструмент регулювання соціально-трудових 
відносин. Важливим аспектом є і те, що кому-
нітарну соціальну відповідальність можна 
розглядати як одну з форм аудиторського 
обстеження системи соціально-трудових від-
носин (рис. 1). 

При цьому для аудиту можна запропо-
нувати комплекс індикаторів, що оцінюють 
систему соціально-трудових відносин; напри-
клад, на корпоративному рівні:

1) стан, розвиток і використання трудового 
потенціалу; 

2) соціально-трудові відносини і рівень 
соціальної напруженості; 

3) оплата праці та рівень життя працівників;
4) дотримання умов і охорони праці; 

5) загальний соціальний клімат на підпри-
ємстві та соціальне самопочуття працівників 
підприємства; 

6) досягнення конкурентної спроможності 
підприємства як стратегічної мети господар-
ської діяльності;

7) рівень соціальних інвестицій;
9) соціальна відповідальність соціальних 

партнерів; 
10) еволюція соціальних конфліктів; 
11) наявність профспілки, її визнання як 

соціального партнера;
12) рівень довіри між соціальними партнерами.
Висновки з цього дослідження. Такий 

підхід дозволяє виділити соціальну відпо-
відальність в системі соціально-трудових 
відносин в особливу соціально-економічну 
категорію: мова йде не про соціальної відпо-
відальності кожного окремо взятого соціаль-
ного партнера (влади, бізнесу, профспілок), а 
про спільну відповідальність всіх зацікавле-
них сторін у формуванні ефективної системи 
соціального партнерства в сфері праці. 

Саме в цьому контексті можливо форму-
вати комунітарну соціальну відповідальність, 
що має за мету досягнення соціального кон-

Рис. 1. Аудит комунітарної соціальної відповідальності
Джерело: адаптовано автором на основі [3-5]
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сенсусу, яку можна визначити як усвідомлену 
необхідність соціальних партнерів регулю-
вати соціально-трудові відносини в системі 
соціального партнерства на основі їх взаєм-
ного економічного інтересу, трудового зако-
нодавства, етичних норм суспільства. 

Реалізація заходів щодо подальшого роз-
витку соціальної відповідальності з ураху-
ванням національної специфіки дозволить 
активізувати діяльність соціальних партне-
рів у сфері регулювання соціально-трудо-
вих відносин.
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У статті розкриті складові охорони праці, техніки безпеки, естетики й ергономіки устаткування в закладах 
ресторанного господарства. Метою є дослідження теоретичних складових охорони праці, техніки безпеки, 
естетики й ергономіки устаткування ресторанного господарства. Виробництво кулінарної продукції забезпечу-
ється використанням технологічних машин, що відповідають вимогам естетики й ергономіки та дотриманням 
людиною встановлених вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни.

Організація робіт з охорони праці покладається на керівника закладу ресторанного господарства,тобто на 
роботодавця.

Основними вимогами з охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни в процесах використання устат-
кування закладів ресторанного господарства є збереження здоров’я, життя людини й майна, випуск високо-
якісної продукції тощо.

Загальні вимоги до технологічного устаткування регламентується нормативною документацією. Основу 
вимог складають показники надійності, що базуються на понятті працездатності, довговічності, ремонтноз-
датності, безвідмовності.

Естетика – наука, яка вивчає специфічне ставлення людини до навколишнього світу та її художню діяль-
ність. Використання чинників виробничого естетичного впливу на працівників у значній мірі може призвести 
до підвищення рівня їх працездатності. Естетичне оздоблення виробничих приміщень сприяє підвищенню 
продуктивності праці і рівня промислової безпеки та загальному поліпшенню умов праці. До чинників есте-
тичного впливу належить колір [4].

Правильний добір колірного оформлення виробничих приміщень, устаткування й робочих місць, що є 
складовою естетики, дозволяє забезпечувати сприятливе зорове сприйняття, підвищувати трудову актив-
ність, сприяти підвищенню ділової атмосфери тощо. Застосування холодних чи теплих кольорових тонів 
можна «підвищувати» або «знижувати» сприйняття температури повітря у приміщеннях. У приміщеннях з 
холодними кольорами можна знижувати нервове напруження, а теплими тонами – втомлюваність від моно-
тонної праці. 

Компресори, холодильні установки, сушильні камери та інше устаткування фарбують у світло-сірий, світ-
ло-зелений кольори, термічне устаткування – в алюмінієвий. Червоний колір використовується для фарбу-
вання елементів устаткування, щоб привернути увагу на небезпеку, або засіб, за допомогою якого можна 
її уникнути. Жовтий колір використовують для попередження про небезпеку і фарбують ним рухомі деталі 
устаткування, огородження рухомих деталей різних машин. Жовтий колір мають сигнальні лампочки. Зелений 
колір у сигнальних лампах свідчить про нормальну роботу технологічної машини, синій використовують для 
вказівних знаків.

Ергономіка, наука, яка сформувалася в 1920 рр. на межі психології, фізіології, гігієни, біомеханіки, антро-
пології та низки технічних наук у зв’язку з ускладнення техніки, якою повинна керувати людина, комплексно 
вивчає особливості діяльності людини в системі «людина-техніка-довкілля» та слугує забезпеченню її ефек-
тивності, безпеки й комфорту. Комплексний підхід до ергономіки дозволяє одержати всебічне уявлення про 
трудовий процес і тим самим відкриває широкі можливості для його удосконалення. Ергономіка вивчає до-
пустимі фізичні, нервові, психічні навантаження на людину в процесі праці. Ергономіка встановлює вимоги до 
організації робочих місць.

Заходи з охорони праці, техніки безпеки закладу ресторанного господарства включають в колективний 
договір у вигляді угоди на проведення заходів, що спрямовані на покращення умов праці, охорони праці, до-
тримання техніки безпеки, виробничої санітарії тощо.

Профілактика виробничого травматизму й професійного захворювання полягає у ретельному вивчені при-
чин їх виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини виробничого травматизму і 
професійного захворювання на такі основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні вимоги, еконо-
мічні, психофізіологічні.

© головко о.м., Чорій м.В.
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Поява нової техніки та систем керування нею посприяла ускладненню проблеми узгодження умов праці 
з психологічними та фізіологічними можливостями людини. Причиною травми може бути і хворобливий стан 
працівника, непідготовленість до цієї роботи і неуважне ставлення до неї, втома, сп’яніння тощо.

Особлива увага в закладах ресторанного господарства надається розробці інструкцій з охорони праці, 
техніки безпеки, гігієни й санітарії при експлуатації устаткування механічного, теплового, холодильного, 
торгового та ін.

На основі теоретичних й аналітичних досліджень обґрунтовано сучасні підходи до охорони праці, техніки 
безпеки, естетики і ергономіки устаткування в закладах ресторанного господарства і вказані їх особливості. 
В подальшому дослідження будуть спрямовані на удосконалення підходів до охорони праці, техніки безпеки, 
санітарії і гігієни устаткування й систем управління ними в закладах ресторанного господарства. 

Ключові слова: охорона праці, техніка безпеки, обслуговування, науково-технічний прогрес, естетика, 
ергономіка, інструкція.

Головко О.Н., Чорий М.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЭСТЕТИКИ И ЭРГОНОМИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

В статье раскрываются составляющие охраны труда, техники безопасности, эстетики и эргономики обо-
рудования предприятий ресторанного хозяйства. Целью исследований служат теоретические составляющие 
охраны труда, техники безопасности, эстетики и эргономики оборудования предприятий ресторанного хозяй-
ства. Производство кулинарных изделий обеспечивается использованием технологического оборудования, 
которое отвечают требованиям эстетики и эргономики, соблюдением человеком установленных требований 
охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

Организация охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены возлагаются на руководителя 
ресторанного хозяйства, то есть работодателя.

Основные требования охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены в процессе использова-
ния ресторанного оборудования направлены на сбережение здоровья, жизни человека, имущества, выпуск 
высококачественной продукции и др.

Общие требования к технологическому оборудованию регламентируются нормативной документацией. 
Основание требований составляют показатели надежности, которые базируются на понятиях трудоспособ-
ности, долговечности, возможности ремонта, безотказности. 

Правильное цветовое оформление производственных помещений, оборудования и рабочих мест, что 
есть составляющей эстетики, способствует обеспечивать приятное зрительное восприятие, увеличивать ак-
тивность труда, способствовать повышению деловой атмосферы и др. Использование холодных и теплых 
цветовых тонов способствует «увеличению» или «снижению» восприятию температуры воздуха в помеще-
нии, а теплыми тонами – усталость от монотонного труда.

Компрессоры, холодильные установки, сушильные камеры и другое оборудование красят в светло-серый, 
светло-зеленый цвет; термическое оборудование – в алюминиевый. Красный цвет используется для покра-
ски элементов оборудования, с целью привлечения на небезопасность, или приспособление, при помощи 
которого можно ее можно избежать. Желтый цвет используется для предупреждения об опасности и соот-
ветственно красят ним движущие разных детали разных машин. Желтый цвет имеют сигнальные лампочки. 
Зеленый цвет сигнальных ламп свидетельствует о хорошей работе технологической машины, синий исполь-
зуют для указательных знаков. 

Эргономика – это наука, которая сформировалась в 1920 гг., межуя с психологией, физиологией, гигиеной, 
биомеханикой, антропологией и рядом технических наук в связи с появлением новой усовершенствованной 
техники, управление которой возлагается на человека, комплексно изучает особенности деятельности челове-
ка в системе «человек-техника-среда» и служит для обеспечения ее эффективности, беспечности и комфорта.

Комплексный подход к эргономике дает возможность получить всестороннее представление о трудовом 
процессе и этим открыть широкие возможности для усовершенствования. Эргономика изучает допустимые 
физические, нервные, психические нагрузки на человека в процессе труда. Эргономика устанавливает тре-
бования по организации рабочих мест. 

Профилактика производственного травматизма и профессионального заболевания заключается в тща-
тельном изучении их возникновения. Для облегчения этого задания принято делить причины производствен-
ного профессионального заболевания на ряд основных групп: организационные, технические, санитар-
но-гигиенические требования, экономические, психофизиологические. Появление новой техники и систем 
управления этой техникой усугубили проблематику согласования условий труда с психологическими воз-
можностями человека. Виной травмы может быть и нездоровое состояние работника, неподготовленность к 
данной работе и неуважительное отношение к ней, усталость, пьянство и др. 

Особое значения в ресторанного хозяйстве приделается разработке инструкций по охране труда, техники без-
опасности, гигиене и санитарии при эксплуатации оборудования механического, теплового, холодильного, тор-
гового и др. На основании теоретических и аналитических исследований научно обоснованы подходы к охране 
труда, техники безопасности, эстетики и эргономики оборудования ресторанного хозяйства и указаны их особен-
ности. В дальнейшем исследования будут направлены на усовершенствование подходов к охране труда, техники 
безопасности, санитарии и гигиены оборудования и систем управления ними в ресторанных предприятиях.

Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, обслуживание, научно-технический прогресс, 
эстетика, эргономика, инструкция.
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Golovko O.M., Chorii M.V.MODERN APPROACHES TO OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 
AESTHETICS AND ERGONOMICS OF EQUIPMENT IN ESTABLISHMENTS OF RESTAURANT INDUSTRY

The article describes the components of occupational safety and health, aesthetics and ergonomics of equipment in 
establishments of restaurant industry. The aim is to research theoretical components of occupational safety and health, 
aesthetics and ergonomics of equipment in establishments of restaurant industry. Production of culinary products pro-
vided by the use of technological machines, meeting the requirements of aesthetics, ergonomics and in compliance 
with the requirements established by the occupational safety and health standards, sanitary and hygiene standards.

The organization works on health and safety relies on the manager of restaurant business, that is the employer.
The main requirements of occupational safety and health, sanitation and hygiene during the use process of 

equipment in establishments of restaurant industry is preservation of health, life and property, producing high-quality 
products, etc. 

General requirements for technological equipment is regulated by regulatory documentation. The basis of the 
requirements are indicators of reliability based on the concept of efficiency, durability, maintainability, infallibility. 

Proper selection of colors at manufacturing premises, equipment and workplaces, as a part of aesthetics can 
provide favorable visual perception, enhance labor activity, enhance business atmosphere and more. Applying cool 
or warm color tones we can “raise” or “decrease” the perception of air temperature in the premises. In premises with 
cold colors we can decrease the nervous tension, and with warm colors – fatigability from monotonic work. 

Compressors, chillers, dryers and other equipment painted in light gray, light green color, ventilation equipment – 
in aluminum. The red color is used for painting equipment elements to attract attention to the danger or the means 
by which you can avoid it. The yellow color is used for danger warning and paint by it the movingparts of equipment, 
fences of different moving parts of machines. The signal lamps have yellow color. The signal lamp’s green color 
indicates normal work of technological machinery, blues – for indicating marks. 

Ergonomics is a science, which was formed in 1920 on the brink of psychology, physiology, hygiene, biomechan-
ics, anthropology and a number of technical sciences due to the complexity of technology, what should people man-
age, comprehensively examines the peculiarities of human activity in the system «human-technology-environment» 
and contributes to securing its efficiency, safety and comfort. An integrated approach to ergonomics, allows to get 
a comprehensive picture of the labor process and thus opens up wide possibilities for its improvement. Ergonomics 
studies the permissible physical, nervous, mental stress on people during the working process. Ergonomics estab-
lishes requirements for the workplace.

Measures on occupational health and safety at establishments of restaurant industry include the collective agree-
ment in the form of an agreement on measures aimed at improving working conditions, safety, compliance engineer-
ing, industrial hygiene, etc. 

Preventive maintenance of industrial injuries and occupational diseases consists of careful examination the 
causes of their occurrence. In order to facilitate this task, usually divided the causes of industrial injuries and occu-
pational diseases into the following groups: organizational, technical, sanitary and hygiene requirements, economic, 
psychophysiological. The appearance of new technology and its control systems contributed to complications at 
problems of harmonizing the working conditions with the psychophysiological and physiological abilities of human. 
The cause of the injury can be disease condition of employed, unpreparedness for this work and careless attitude to 
it, tiredness, inebriation and others. 

Special attention is being provided at establishments of restaurant business for development of instructions on 
occupational safety and health, hygiene and sanitation when operating mechanical equipment, heat, refrigeration, 
commercial and others. 

Based on the theoretical and analytical research substantiated the contemporary approaches to occupational 
safety and health, aesthetics and ergonomics of equipment in establishments of restaurant industry and indicated 
their features. Further the research will be directed to improve the approaches to occupational safety and health, 
equipment sanitary and hygiene and their management system in the establishments of restaurant industry. 

Keywords: occupational safety and health, service, scientific and technical progress, aesthetics, ergonomics, 
instruction.

Сучасний світ на основі динамічних про-
цесів науково-технічного прогресу диктує 
умови та вимоги, за яких заклади ресторан-
ного господарства досягають успіху. Основу 
складають:

– створення та впровадження принципово 
нових технологічних машин на основі вико-
ристання нових матеріалів, що за своїми тех-
ніко-економічними показниками випереджа-
ють попередньо створені;

– покращення умов праці і підвищення про-
дуктивності праці; 

– вимоги охорони праці, техніки безпеки 
технологічних машин і зручність їх обслуго-
вування (технологічні машини забезпечують 
перетворення сировини і матеріалів у готову 
кулінарну продукцію).

Державна політика охорони праці базу-
ється на наступних принципах: 

– збереження життя і здоров’я працівни-
ків по відношенню до результатів виробничої 
діяльності;

– повної відповідальності роботодавця за 
створення безпечних і нешкідливих умов праці;
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– комплексного вирішення завдань охо-
рони праці на основі національних програм 
по вказаних питаннях із врахуванням еко-
номічної і соціальної політики, досягнення в 
галузі науки і техніки і охорони навколишнього 
середовища; 

– соціального захисту працівників;
– повного відшкодування особам, що 

постраждали від нещасних випадків на вироб-
ництві і професійного захворювання; 

– встановлення єдиних нормативів охо-
рони праці, техніки безпеки, естетики і ерго-
номіки; 

– міжнародного співробітництва в галузі 
охорони праці, використання світового 
досвіду організації роботи з покращення умов 
життя і підвищення безпеки праці.

Технічна естетика та ергономіка сприяють 
зменшенню зорової втоми, поліпшенню праці, 
підвищенню продуктивності та отримання 
продукції високої якості в закладах ресторан-
ного господарства.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вирішення проблематики та вико-
нання вимог охорони праці, техніки безпеки, 
естетики та ергономіки технологічного устат-
кування закладів ресторанного господарства 
вимагається законами, нормативно-право-
вими актами, положеннями тощо.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вирішенням проблем, пов’язаних з 
вимогами охорони праці, техніки безпеки, 
естетики й ергономіки устаткування закла-
дів ресторанного господарства займається 
багато науковців. Серед них можна виділити 
Лукяненко В.А., Банько В.Г., Жидецький В., 
Заіченко В.І. та інші.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Проаналізувати теоретичні скла-
дові сучасних підходів до охорони праці, тех-
ніки безпеки, естетики та ергономіки техноло-
гічного устаткування закладів ресторанного 
господарства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Охорона праці – це система правових, 
соціально-економічних, організаційно-техніч-
них, санітарно-гігієнічних та лікувально-про-
філактичних заходів та засобів, спрямованих 
на збереження життя, здоров’я та працездат-
ності людини в процесі трудової діяльності [2]. 

Техніка безпеки – це система організацій-
них заходів і технічних засобів, що запобігають 
дії на працівників небезпечних факторів [2].

Заклади ресторанного господарства міс-
тять у собі цілий комплекс організації послуг 
харчування, виробництва кулінарної продукції, 

завдяки використанню різноманітних техноло-
гічних машин, що відповідають вимогам есте-
тики та ергономіки, дотримання людиною вимог 
охорони праці, техніки безпеки. Людина при-
ймає безпосередню участь у виробничому про-
цесі. Людський фактор здійснює сильний вплив 
на неоднорідність, мінливість вимог охорони 
праці, техніки безпеки і є важливою проблема-
тикою у сфері розвитку закладів ресторанного 
господарства. Для вирішення проблематики 
розробляється комплекс обов’язкових заходів з 
охорони праці й техніки безпеки.

Організація роботи з охорони праці в 
закладах ресторанного господарства, як і 
інших підприємствах, покладається на керів-
ника підприємства або на роботодавця. У від-
повідності до Закону про охорону праці [1], у 
невеликих закладах ресторанного господар-
ства наказом призначають працівника, відпо-
відального за організацію роботи з охорони 
праці. Дотримання правил охорони праці та 
техніки безпеки має велике значення при екс-
плуатації всіх видів устаткування.

Основними вимогами безпеки устатку-
вання закладів ресторанного господарства є 
збереження здоров’я та життя людини, надій-
ність та зручність експлуатації. 

Безпека устаткування забезпечується: 
– вибором безпечного принципу роботи, 

конструктивних схем, елементів конструкцій; 
– використанням засобів механізації, авто-

матизації та дистанційного керування; 
– застосування в конструкціях засобів захисту;
– дотримання ергономіки та естетики;
– включення вимог безпеки в технічну доку-

ментацію з транспортування, монтажу, екс-
плуатації, ремонту, зберігання устаткування.

Загальні вимоги безпеки до технологічного 
устаткування регламентуються норматив-
ними документами, якими передбачається:

– зміна технологічних процесів та опера-
цій, пов’язаних з виникненням небезпечних 
та шкідливих факторів процесами та опера-
ціями, при виконанні яких ці фактори відсутні 
або мають меншу дію;

– механізація й автоматизація технологіч-
них операцій;

– застосування дистанційного керування 
технологічними процесами та операціями за 
наявності небезпечних та шкідливих факторів;

– герметизація;
– раціональна організація праці та відпо-

чинку з метою профілактики монотонності та 
зниження важкості праці;

– своєчасне отримання інформації про 
виникнення небезпечних та шкідливих вироб-



528

Мукачівський державний університет

ничих факторів на окремих технологічних 
операціях;

– запровадження системи керування тех-
нологічними процесами, які забезпечать 
захист працівників та аварійне вимикання 
устаткування; 

– забезпечення пожежної безпеки.
Поряд з вищевикладеним, безпека зале-

жить і від організації та раціонального пла-
нування закладу ресторанного господарства, 
його облаштування тощо. 

Сьогодні, в складних соціально-еконо-
мічних умовах господарювання в закладах 
ресторанного господарства й торгівлі кіль-
кість нещасних випадків, що пов’язані з орга-
нізаційними причинами складає близько 
80%, близько 20% – це нещасні випадки, що 
пов’язані з технічними причинами.

Основу організаційних причин складають:
– недотримання вимог технологічних про-

цесів і правил експлуатації устаткування; 
– на неналежному рівні організація праці й 

відсутність нагляду за технологічними проце-
сами приготування напівфабрикатів та кулі-
нарної продукції;

– недоліки в організації робочих місць; 
– некваліфіковане навчання безпечним 

прийомам праці;
– допуск до роботи працівників, які не про-

йшли відповідне навчання та інструктаж охо-
рони праці, техніки безпеки; 

– не використання засобів індивідуального 
захисту через відсутність або невідповідність 
умовам праці; порушення трудової та вироб-
ничої дисципліни; експлуатація неробочого 
устаткування тощо. 

До технічних причин належать:
– конструктивні недоліки й несправності 

обладнання; 
– конструктивні несправності огороджу-

вальних, запобіжних і інших засобів захисту 
від травм тощо.

Основу вимог охорони праці, техніки без-
пеки устаткування складають показники 
надійності, що базуються на понятті працез-
датності.

Працездатність – стан технологічної 
машини, при якому вона здатна виконувати 
задані функції з параметрами, встановле-
ними вимогами технічної документації.

Працездатність є складною категорією. 
Розрізняють повну і часткову непрацездат-
ність. Повна працездатність означає, що функ-
ціонують всі елементи, підсистеми, машини, 
агрегати і видається якісна продукція на всіх 
вихідних позиціях. Часткова непрацездат-

ність характерна тим, що лише певна частина 
агрегатів продовжує працювати і видавати 
продукцію, незважаючи на відмову решти, а 
повна непрацездатність – тим, що якісна про-
дукція не видається, незважаючи на повне 
забезпечення машин всім необхідним. Част-
ково працездатна машина видає якісну про-
дукцію, але з меншою продуктивність. Довго-
вічність – властивість технологічної машини 
зберігати працездатність до граничного стану. 
Довговічність забезпечується правильним 
вибором матеріалів, форми, розмірів, допус-
ків та якості поверхонь деталей, які вилуча-
ють недопустимі деформації, їх поломку чи 
руйнування.

Ремонтноздатність – властивість техноло-
гічної машини, що полягає в її пристосуванні 
до попередження, виявлення і усунення від-
мов і неполадок шляхом технічного обслуго-
вування, оглядів та ремонтів. Чим менший час 
виявлення та усунення виникаючих відмов, 
тим вища ремонтноздатність технологічної 
машини. Виходячи зі вказаного, всі поняття та 
визначення, а також кількісні показники надій-
ності, пов’язані з поняттям відмови, тобто 
порушенням працездатності машини.

Безвідмовність – властивість устаткування 
зберігати працездатність протягом деякого 
часу або виконувати обсяг роботи без виму-
шених зупинок.

Властивість безвідмовності є надзвичайно 
важлива для елементів, вибуття з ладу яких 
призводить до аварійної ситуації або навіть 
катастрофи. Для устаткування безвідмовність 
є також важливим показником, хоча з техноло-
гічних міркувань; після виконання ремонтних 
робіт технологічна машина продовжує працю-
вати до якогось граничного стану, який визна-
чається або неможливістю в подальшому 
експлуатувати через недопустиме зниження 
ефективності або вимогами безпеки праці.

Безпечні умови праці – стан умов праці, за 
якого відсутній вплив на працівника небез-
печних і шкідливих виробничих чинників і пра-
цездатність людини під час виконування нею 
трудових обов’язків [2].

Міцність і надійність технологічної машини 
є цікавими не лише з огляду її збереження, 
але і підвищення працездатності, а в першу 
чергу, з огляду безпеки експлуатації [3]. 

Матеріали, що використовуються в кон-
струкціях та конструктивних елементах висо-
копрофесійного устаткування є безпечними і 
нешкідливими. 

Конструкція технологічної машини має 
виключати можливість накопичення статичної 
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електрики. Включення тієї чи іншої техноло-
гічної машини або його окремих механізмів 
здійснюють з одного робочого місця.

Огороджувальні і запобіжні пристрої, що 
входять в конструкцію устаткування, повинні 
постійно виконувати свої функції при виник-
ненні небезпеки.

Використовуючи устаткування в процесі 
приготуванні напівфабрикатів та кулінарної 
продукції, працівник повинен стежити за функ-
ціонуванням захисних пристроїв. До наявних 
засобів захисту повинен бути вільний підхід в 
процесі обслуговування (роботи) і контролю.

Естетика – це наука, що вивчає специфічне 
ставлення людини до навколишнього світу та 
її художню діяльність. В умовах діяльності 
закладу ресторанного господарства важливе 
значення мають зовнішні форми технологіч-
ної машини (устаткування), інструменту, кон-
струкція приміщень, їхнє художнє оздоблення 
та інше.

Різноманітні форми засобів праці, якими 
користується людина в процесі праці, можуть 
по-різному впливати на її настрій, знижувати 
чи підвищувати напруженість роботи окре-
мих органів та м’язових груп, по-різному на 
людину може впливати кольорове (художнє 
оформлення елементів виробничих примі-
щень та устаткування. Все це має відповідне 
значення при створенні умов для високопро-
дуктивної праці. 

Вплив на людину колірного оформлення 
виробничих приміщень та робочих місць. 
Використання чинників виробничого естетич-
ного впливу на працівників у значній мірі може 
призвести до підвищення рівня працездат-
ності. До чинників естетичного впливу нале-
жить колір та музика.

Правильний добір кольорового [4] 
забарвлення устаткування дозволяє забез-
печувати сприятливе зорове їх сприйняття, 
підвищувати трудову активність, сприяти 
підвищенню у виробничих приміщеннях 
ділової атмосфери, чистоти та порядку. 
Зоровий аналізатор дозволяє людині роз-
різняти близько 150 кольорових тонів, які 
по-різному діють на психіку та викликають 
відповідні емоції.

Кольорові тони залежать від відтінку й 
поділяються на теплі та холодні. Застосову-
ючи холодні чи теплі кольорові тони, можна 
«підвищувати» або «знижувати» сприйняття 
температури повітря у приміщеннях, холод-
ними кольорами можна знижувати нервове 
напруження, а теплими тонами – втомлюва-
ність від монотонної праці.

Компресори, холодильні установки, 
сушильні камери та інше устаткування фар-
бують у світло-сірий, світло-зелений кольори, 
термічне устаткування – в алюмінієвий.

Червоний колір – це знак найвищої небез-
пеки. Він застосовується для пофарбування 
елементів устаткування, щоб привернути увагу 
на небезпеку, або засіб, за допомогою якого 
можна її уникнути. Відповідно до цього, чер-
воний колір мають лампочки «стоп», важелі 
термінового включення або аварійної зупинки 
устаткування, електрошафи, трубопроводи 
гарячої води, пари, місткості з гарячими речо-
винами, пожежне обладнання та ін. Рухомі час-
тини устаткування, внутрішні поверхні кожухів, 
проводів лампи фарбують в оранжевий колір, 
що попереджає працівників про небезпеку.

Жовтий колір використовують для поперед-
ження про небезпеку і фарбують ним рухомі 
деталі устаткування, огородження рухомих 
деталей різних машин.

Жовтий колір мають сигнальні лампочки. 
У жовтий колір з червоними смугами фарбу-
ють рухомі частини навантажувачів, елементи 
вантажопідйомних машин (кранів, кран-балок, 
тельферів та ін.) борти електрокарів та еле-
менти рухомих частин.

Зелений колір застосовують у сигнальних 
лампах, які свідчать про нормальну роботу 
машини, а синій – для фарбування вказів-
них знаків.

Ергономіка в традиційному розумінні – це 
наука про пристосування посадових обов’язків. 
Ергономіка виникла у зв’язку зі значним 
ускладненням технічних засобів і умов устат-
кування. Ергономіка – наука, яка комплексно 
вивчає особливості діяльності людини в сис-
темі «людини-техніка-довкілля» з метою забез-
печення її ефективності; безпеки та комфорту. 
Сформувалася у 1920 рр. на межі психології, 
фізіології, гігієни, біомеханіки, антропології та 
низки технічних наук у зв’язку з ускладненням 
техніки, якою повинна керувати людини.

Ергономіка виникла у зв’язку зі значним 
ускладненням технічних засобів; умов їх 
функціонування, суттєвими змінами трудової 
діяльності людини. За цих обставин зросла 
«вартість» помилки людини при управлінні 
складними системами. Комплексний підхід, 
характерний для ергономіки, дозволяє одер-
жати всебічне уявлення про трудовий процес 
і тим самим відкриває широкі можливості для 
його удосконалення.

Ергономіка вивчає допустимі фізичні, 
нервові, психічні навантаження на людину 
в процесі праці. Планування робочого місця 
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передбачає раціональне розміщення у про-
сторі матеріальних елементів виробництва.

Ергономіка встановлює вимоги до орга-
нізації робочих місць. Робоче місце – це 
зона простору, що оснащена необхідним 
устаткуванням, де відбувається трудова 
діяльність [2].

Заходи з охорони праці, техніки безпеки 
закладу ресторанного господарства включа-
ють в колективний договір у вигляді угоди на 
проведення заходів, що спрямовані на покра-
щення умов праці, охорони праці, дотримання 
техніки безпеки, виробничої санітарії тощо.

Профілактика виробничого травматизму 
та професійного захворювання передбачає 
умови ретельного вивчення причин їх виник-
нення. Для полегшення цього завдання при-
йнято поділяти причини виробничого трав-
матизму і професійного захворювання на 
такі основні групи: організаційні, технічні, 
санітарно-гігієнічні вимоги, економічні, пси-
хофізіологічні.

Санітарно-гігієнічні: підвищений вміст 
у повітрі робочих зон шкідливих речовин, 
недостатнє чи нераціональне освітлення; 
підвищені рівні шуму, вібрації, незадовільні 
кліматичні умови, наявність різноманітних 
випромінювань вище допустимих значень; 
порушення правил особистої гігієни.

Економічні причини: нерегулярна виплата 
зарплати; низький заробіток; неритмічність 
роботи, прагнення до виконання наднормова-
ної роботи, праця за сумісництвом чи на двох 
різних підприємствах.

Психофізіологічні причини: помилкові дії 
внаслідок втоми через надмірну важкість і 
напруженість роботи; монотонність праці і 
хворобливий стан працівника; необережність, 
невідповідність психофізіологічних чи антро-
пометричних даних працівника; використову-
ваній техніці чи виконуваній роботі; незадово-
лення роботою; несприятливий психологічний 
мікроклімат у колективі.

З появою в ХХ ст. нових видів техніки вини-
кла потреба врахування психологічних можли-
востей людини, таких як швидкість реакції, осо-
бливості пам’яті та уваги, емоційний стан та ін. 
З широким впровадженням автоматизованих 
систем керування, комплексної механізації та 
автоматизації виробничих процесів виникли 
зміни у фаховій структурі праці, пов’язані з 
операторською діяльністю. Особливості опе-
раторської діяльності значно змінили працю 
людини. Зросла напруженість праці, тому 
перед операторами постає питання керувати 
все більшою кількістю об’єктів та параметрів. 

Людина має справу не з прямим спостережен-
ням, а з інформаційним збереженням. Збіль-
шилася потреба у творчій висококваліфікова-
ній праці. Ускладнилася проблема узгодження 
умов праці, конструкція устаткування з психо-
логічними та фізіологічними можливостями 
людини. Таким чином, ручна праця, механі-
зована і автоматизована праця відрізняються 
величиною фізичного навантаження та нер-
вово-емоційного напруження, які впливають 
на фізичні та психічні можливості людини.

Важливе значення з точки зору фізіології 
праці має місце вивчення перебігу технічних 
та фізіологічних процесів під час трудової 
діяльності людини, яку умовно можна поді-
лити на фізичну та розумову.

Причиною травми може стати і хворобли-
вий стан працівника, непідготовленість до цієї 
роботи і неуважне ставлення до неї, втома і 
стан сп’яніння [6]. 

Особлива увага в закладах ресторанного 
господарства надається розробці інструкцій 
з охорони праці, техніки безпеки при експлу-
атації устаткування – механічного, тепло-
вого, холодильного, торгового, піднімально-
транспортного.

Інструкції для робітників розробляються 
керівником підрозділу. На кожному робочому 
місці, де встановлено електричне, теплове 
обладнання або пароварильна апаратура, 
встановлюється інструкція по експлуатації, 
яка містить вимоги техніки безпеки при екс-
плуатації устаткування і якої потрібно строго 
дотримуватися. Перед пуском кожного нового 
устаткування, або нового апарату потрібно 
переконатися в їх роботоздатності, переві-
рити роботу контрольно-вимірювальних при-
ладів і запобіжних пристроїв.

За порушення законів й інших нормативно-
правових актів охорони праці, техніки без-
пеки, перешкоджання діяльності посадових 
осіб органів державного нагляду за охороною 
праці, а також представників профспілки, їх 
організацій і об’єднань винуваті особи притя-
гуються до дисциплінарної, адміністративної, 
матеріальної, кримінальної відповідальності. 
На робітників, що порушують вимоги, накла-
даються адміністративні штрафи.

Висновки із цього дослідження. Сучасні 
підходи до охорони праці, техніки безпеки, 
естетики й ергономіки устаткування в закла-
дах ресторанного господарства спрямовані 
на збереження здоров’я людини, майна, 
покращення умов праці, підвищення продук-
тивності праці, задоволення роботою, випуску 
якісної кулінарної продукції тощо.
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Важливим напрямом подальших дослі-
джень є права і обов’язки роботодавця і 

обов’язки працівника закладу ресторанного 
господарства з охорони праці, техніки безпеки.
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Стаття присвячена дослідженню проблеми безробіття серед молоді. Проаналізовано сучасний стан ринку 
праці, виявлено основні причини дисбалансу між попитом та пропозицією на молодих фахівців та визначено 
перелік найбільш затребуваних нині спеціальностей. Запропоновано основні шляхи для зниження рівня без-
робіття серед молодіжного сегменту.

Ключові слова: молодь, ринок праці, попит та пропозиція, безробіття, зайнятість.

Дериховская В.И. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Статья посвящена исследованию проблемы безработицы среди молодежи. Проанализировано современ-

ное состояние рынка труда, выявлены основные причины дисбаланса между спросом и предложением на 
молодых специалистов и определен перечень наиболее востребованных ныне специальностей. Предложе-
ны основные пути для снижения уровня безработицы среди молодежного сегмента.

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, спрос и предложение, безработица, занятость.

Derykhovska V.I. ANALYSIS OF THE PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT
The article is devoted to problem of youth unemployment. Analyzed the current state of the labor market, 

identified the main causes of the imbalance between supply and demand on young professionals and defined the 
list of the most popular current specialties. Proposed basic ways to reduce the level of unemployment among the 
youth segment.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Дисбаланс між попитом та пропо-
зицією, що нині панує на ринку праці Укра-
їни, суттєво загострює проблему зайнятості 
в цілому, та серед молоді зокрема. Оскільки 
саме молоде покоління в процесі пошуку 
роботи стикається з такими, притаманними 
зазвичай лише цій віковій групі, перепонами 
як: відсутність досвіду, соціальна незрілість, 
незахищеність та відсутність навиків про-
фесійної адаптації, невідповідність першого 
робочого місця рівню та якості отриманої 
освіти, високі вимоги роботодавців до про-
фесійних компетентностей молоді та невід-
повідність їх запитів реальним професійним 
обов’язкам тощо. Все це істотно посилює 
напруження на ринку праці серед молодіж-
ного сегменту, який, з одного боку, є відкри-
тим, мобільним, активним, цілеспрямованим, 
прогресивним ресурсом, що швидко вчиться 
та легко адаптується до мінливих змін, однак, 
з іншого, відсутність практичних навичок та 
професійного досвіду, нівелюють його конку-
рентоспроможність на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми молодіжного безро-

біття присвячено багато праць як зарубіжних, 
так і вчених вітчизняних, серед яких: Гріш-
нова О., Дж. Кейнс, Дімітрієва С., Зінов’єв Ф., 
Маршалл А., Оукен А., Іваницька С., Яценко Н., 
Яковенко Я, Семенова Д. та ін.. [5; 10 – 12].

Методологічною та інформаційною осно-
вою роботи є наукові праці, матеріали пері-
одичних видань, ресурси Internet з питань 
молодіжного безробіття. При проведенні 
дослідження використано методи струк-
турно-логічного, динамічного та статистич-
ного аналізу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Молодь є одним з най-
важливіших стратегічних ресурсів держави, 
що визначає орієнтири в економічній, політич-
ній, соціальній сферах майбутнього країни, 
визначає масштаби та темпи науково-тех-
нічного прогресу як окремої держави, також 
впливає і на розвиток людства в цілому. Саме 
тому досить актуальною соціально-економіч-
ною проблемою є проблема молодіжного без-
робіття, невирішеність якої може призвести 
до соціальної напруженості в суспільстві, 
зміни ціннісних орієнтацій у бік поширення 
тіньової зайнятості та зростання рівня кримі-д
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налу, збільшення зовнішньої трудової міграції 
та зниження рівня життя населення.

Формулювання цілей статті. Мета напи-
сання цієї статті полягає в аналізі проблеми 
молодіжного безробіття та пошуку шляхів 
зниження його рівня.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Яку саме категорію населення дер-
жави слід вважати молоддю? Вітчизняне 
законодавство до вікових меж молоді відно-
сить всіх громадян України у віці від 15 до 
35 років [1], тоді як європейські стандарти 
обмежують цей вік до 24 років [2]. Водночас, 
цю тенденцію переймає і наша держава та в 
Стратегії державної молодіжної політики до 
2020 р. передбачає знизити офіційний віковий 
критерій молоді з 35 до 28 років [3]. В межах 
цього дослідження акцент буде зроблено на 
молодих громадянах у віці 15 – 30 років, що, 
на думку автора, є також правильним і з точки 
зору демографії.

Під безробіттям молоді слід розуміти соці-
ально-економічне явище, що передбачає 
неможливість працездатних громадян у віці 
від 15 до 30 років реалізувати своє право на 
працю через низку чинників, серед яких слід 
виділити загальнодержавні (економічна криза 
в державі; несприятливий демографічний 
фактор; невідповідність державного замов-
лення потребам реального сектору економіки; 
відсутність передумов для створення нових 
робочих місць та перспектив розвитку галу-
зей народного господарства; формальний та 
декларативний характер наявних загально-
державних та регіональних програм зайня-
тості; недостатній рівень взаємодії між рин-
ком робочої сили та ринком освітніх послуг; 
та специфічні (низький рівень та якість підго-
товки молодих фахівців; відсутність підтримки 
та слабка соціальна адаптація молоді до 
ринкового середовища; високі кваліфікаційні 
вимоги роботодавців до потенційних недо-
свідчених працівників; небажання як робото-
давців, так і молоді підвищувати рівень своєї 
компетентності або проходити перекваліфіка-
цію; низький рівень заробітної плати молодих 
фахівців; гендерні проблеми (небажання пра-
цевлаштовувати молодих жінок через потен-
ційність декретної відпустки чи відпустки за 
доглядом за дитиною та чоловіків – у зв’язку 
з обов’язком нести службу у Збройних силах 
країни)) тощо.

Актуальність проблеми саме молодіжного 
безробіття знаходить своє підтвердження у 
даних Державної служби статистики України 
[4]. Так, станом на 2015 р. найбільша питома 

вага серед загальної кількості безробітних 
припадала саме на молодь у віці від 15 до 24 
(22,4%) та 25 – 29 (11,2%) років, що графічно 
проілюстровано на рис. 1. 
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Рис. 1. Рівень безробіття населення  
(за методологією МОП) за віковими групами  

у 2015 та 2006 рр.

Більш того, ця тенденція зберігається впро-
довж останніх 10-ти років. Оскільки у 2006 р., 
як і у 2015 р, найбільший відсоток безробіт-
них серед економічно активного населення 
припадав саме на молодь (27%). Більш того, 
приріст склав 6,6%, тобто, за останнє деся-
тиріччя кількість безробітної молоді істотно 
зросла. І не випадково саме ці вікові катего-
рії мають найбільший відсоток безробітного 
населення, оскільки, перша група – це пред-
ставники молоді, що навчається, тоді як друга 
вікова група – це освічені молоді люди, що 
мають професійну кваліфікацію, однак не 
мають досвіду, тобто, є неконкурентоспро-
можними на ринку праці. 
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Рис. 2. Рівень зайнятості населення  
за віковими групами у 2015 та 2006 рр.

Якщо провести паралель та порівняти 
кількість зайнятого населення за віковими 
групами (рис. 2), то можна стверджувати, 
що найбільша кількість зайнятого населення 
перебуває у віці від 30 до 49 років, що є 
логічним, оскільки у цьому віці людина має 
найбільшу працездатність, володіє необхід-
ним рівнем знань та практичного досвіду, що 
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дозволяє їй повноцінно та ефективно реалізо-
вувати себе у фізичній та інтелектуальній тру-
довій діяльності. Тоді як для більшості молоді 
лише у віці 25 – 29 рр. стає можливим роз-
криття трудового потенціалу, що може пояс-
нюватися отриманням повної вищої освіти та 
певного професійного досвіду.

Порівнюючи загальну кількість зайнятого 
населення у 2006 та 2015 роках, слід зазна-
чити, що відсоток працездатного населення 
впродовж останнього десятиріччя теж змен-
шився майже за всіма віковими групами. Дана 
тенденція є негативною, оскільки загострює 
проблему безробіття.

Акцентуючи увагу на проблемах безро-
біття серед молодіжного сегмента, доцільно 
відмітити, що щорічно суб’єктами ринку праці 
стають тисячі випускників шкіл, професійно-
технічних та вищих навчальних закладів. Так, 
згідно зі статистичними даними [4], лише у 
2015 / 2016 р. було випущено загальноосвіт-
німи навчальними закладами 565 тис. осіб, 
професійно-технічними навчальними закла-
дами – 165 тис. осіб та ВНЗ – 447,4 тис. осіб. 
Тобто, тільки серед випускників навчальних 
закладів нараховується більше мільйона 
потенційних молодих працівників, тоді як 
потреба ринку праці складає лише 25,9 тис. 
осіб. Якщо виокремити тих молодих грома-
дян, що мають офіційний статус безробітних, 
а це 1 400 300 осіб, та порівняти їх з кількістю 
нині вакантних робочих місць, то отримаємо 
значне перевищення пропозиції над попитом, 
а саме в 5,41 рази. Отже, на вітчизняному 
ринку праці існує суттєвий дисбаланс, який 
проявляється у неспроможності держави 
забезпечити роботою молодих фахівців, кіль-
кість яких щорічно буде зростати, а, отже, і 
армія безробітних, в свою чергу, буде також 
збільшуватися. Зупинити цей процес зможе 
лише виважена та ефективна державна полі-
тика регулювання занятості. 

Однією з головних перешкод на шляху 
працевлаштування молоді стоїть проблема 
невідповідності отриманих у стінах навчаль-
них закладів знань, вмінь та навичок запитам 
роботодавців. Освітній ринок суттєво відстає 
від вимог народного господарства, а слабка 
практична підготовка сучасного випускника 
викликає незадоволеність роботодавців та 
перекладає на їх плечі необхідність трудової 
адаптації або, навіть, перекваліфікації моло-
дого фахівця. Непідготовленість молоді до 
роботи в реальному бізнесі, відсутність знань 
про головні закони та особливості його функ-
ціонування, слабкі комунікативні навички, що 

ускладнюють процес міжособистісного спіл-
кування (вміння вести переговори, бути пере-
конливим, гідно презентувати себе та фірму, 
постійно здійснювати особистісний емоційний 
контроль), слабкий рівень самоорганізатор-
ських навиків, переоцінка власної вартості як 
трудового ресурсу нівелюють рівень конкурен-
тоспроможності молоді та, як наслідок, значно 
ускладнюють процес її працевлаштування.

Ринок освітніх послуг має не тільки синх-
ронно розвиватися з ринком праці, але й 
набагато кроків вперед прогнозувати потреби 
останнього, визначати, які саме спеціальності 
будуть затребувані сьогодні, в наступному році 
та через 5-6 років (середній термін здобуття 
вищої освіти), якими саме професійними ком-
петентностями мають володіти фахівці, що 
виходять зі стін навчальних закладів. Мініс-
терство освіти та науки під час формування 
державного замовлення має враховувати сві-
тові, загальнодержавні та регіональні тенден-
ції розвитку, що панують на ринку праці.

Як зазначають у своїй статті вчені Дімітрі-
єва С.Д. та Зінов’єв Ф.В. [5], амбіційність та 
цілеспрямованість, мобільність, ініціативність 
та креативність, орієнтація на кар’єрний роз-
виток, готовність молоді працювати ненормо-
вано приваблюють роботодавців, однак біль-
шість з них згодні долучати до виробничого 
процесу (брати на практику) молодь лише за 
умови її належної підготовки: наявності базо-
вих знань з професійної сфери діяльності, 
інформаційних технологій, відповідного рівня 
особистісної та організаційної культури. 

Все це наштовхує на єдиний висновок – 
навчальний процес має бути орієнтований на 
запити ринку праці та постійно коригуватися 
відповідно до мінливих вимог зовнішнього 
середовища. Так, відповідно до останніх 
досліджень [6-9], найбільшим попитом корис-
туються наведені у табл. 1 спеціальності.

І не випадково вибір експертів держав-
ного та приватного сектору зупинився саме 
на цих спеціальностях, оскільки, наприклад, 
робітничі спеціальності та найпростіші про-
фесії вважалися непрестижними в суспільстві 
і, зокрема, серед молоді. Однак їх затребува-
ність щорічно зростає, що зумовлено необхід-
ністю їх праці у всіх галузях життєдіяльності 
людини. Не втрачають лідерських позицій 
фахівці сфери послуг та торгівлі, оскільки ці 
сфери є життєво важливі для нормального 
функціонування суспільства.

Однією з найбільш популярних нині галузей 
є ІТ-індустрія. Стрімкий НТП, розвиток нано-
технологій змінює наше життя, комп’ютери 
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стрімко витісняють ручну працю у всіх сфе-
рах. Тому фахівці, які вміють програмувати 
технічні пристрої, їх обслуговувати та керу-
вати ними, будуть затребувані все більше.

До спеціальностей, що мають попит на 
окремих ринках праці, слід віднести аграрних 
фахівців. Це пояснюється, по-перше, спе-
цифікою регіону та наявної ресурсної бази 
(Україна – це аграрна країна), по-друге, зрос-
танням інтересу інвесторів у вкладання коштів 
у сільськогосподарську галузь, по-третє, сус-
пільство починає усвідомлювати необхідність 
екологічно чистого вирощування та спожи-
вання аграрної продукції для забезпечення 
існування здорової нації. Отже, в нашій дер-
жаві попит на аграрні спеціальності щорічно 
буде тільки зростати.

Однак, слід зазначити, що наведений у 
табл. 1 перелік найбільш затребуваних спеці-
альностей жодним чином не має обмежувати 
вибір молоді, а лише задавати орієнтири під 
час вибору майбутньої професії. Більш того, 
варто пам’ятати, що на ринку праці завжди 
користуватимуться попитом професіонали 
свої справи, фахівці з високим рівнем квалі-
фікації, з бажанням розвиватися та вдоскона-
лювати свій професійний рівень та розширю-
вати досвід.

Проте, повертаючись до статистики, акцен-
туймо увагу на тому, що щорічно серед випус-
кників ВНЗ найбільше представників таких 
галузей знань як соціальні науки, бізнес та 

право; інженерія; гуманітарні науки та мисте-
цтво і освіта. Тоді як найменше молоді отри-
мало дипломи з таких напрямків як державне 
управління, соціальне забезпечення, вете-
ринарія, геодезія та землеустрій, військові 
науки та безпека [4]. Тобто, стає можливим 
виокремлення певних маркерів диспропор-
ції між надмірним попитом серед молоді на 
спеціальності економічного, правового та 
філологічного профілю та невідповідністю 
потреби економіки у фахівцях зазначених 
напрямків. Також зростання прогнозного зна-
чення потреби у молодих фахівцях аграрного 
профілю не буде задоволене випуском відпо-
відних спеціалістів навчальними закладами 
тощо. Подібні розбіжності є загрозливими для 
економіки країна, а тому потребують додатко-
вої уваги керівництва держави щодо впрова-
дження ефективного механізму планування 
та регулювання потреби національної еконо-
міки у фахівцями відповідних спеціальностей.

Безумовно, подолати проблему молодіж-
ного безробіття остаточно не можливо, однак 
на державному рівні мають бути створені від-
повідні умови для зниження рівня безробіття 
серед молодіжного сегменту, серед яких:

1) на законодавчому рівні передбачити 
створення та підтримку атмосфери соціаль-
ної стабільності та захищеності молоді за 
допомогою фінансування відповідних дер-
жавних програм та заходів, спрямованих на 
підвищення рівня молодіжної зайнятості;

Таблиця 1.
Топ 5 найбільш затребуваних у 2016 р. спеціальностей (за професійними групами)

Джерело
Державна служба 

зайнятості
Сайт пошуку 

роботи Work.ua
Експертний 

рейтинг UBR
Експерти журналу 

«ВЕСТИ РЕПОРТЕР»

Кваліфіковані робітники з 
інструментом

Інженер IT, про-
граміст IT-спеціалісти

Робітничі професії (буді-
вельник, електрик, пли-
точник, швачка, закрійник, 
сантехнік)

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролю-
вання за роботою технологіч-
ного устаткування, складання 
устаткування та машин

Менеджер з про-
дажу

Фахівці в галузі 
медицини

Фахівці сфери послуг: 
перукар, стиліст, косме-
толог

Найпростіші професії
Менеджер з 
управління пер-
соналом

Фахівці з про-
дажів та мар-
кетологи

Лінгвіст, перекладач

Працівники сфери торгівлі та 
послуг Юрист Аграрні фахівці

IT-сфера: програмісти, 
настроювачі високотехно-
логічних гаджетів, фахівці 
з нанотехнологій

Професіонали Економіст Робочі спеці-
альності

Інженер: інженер-техно-
лог, інженер-конструктор, 
інженер-електрик
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2) підвищувати в суспільстві престижність 
затребуваних професій, у тому числі задію-
вати матеріальні важелі; 

3) розробити та впровадити механізми 
мотивації роботодавців щодо сприяння пра-
цевлаштуванню молодих спеціалістів (напри-
клад, система пільгового оподаткування чи 
певних заохочень; квотування чисельності 
молодих фахівців на підприємствах та фінан-
сова підтримка роботодавцям на етапі апро-
бації та адаптації молоді);

4) зорієнтувати навчальний процес у стінах 
навчальних закладів на збільшення практич-
ної підготовки молоді та розвиток затребува-
них професійних компетентностей; впрова-
дити ефективну систему розподілу молоді на 
практику та стажування під час та після закін-
чення навчання;

5) формувати державне замовлення, вра-
ховуючи тенденції у розвитку ринку праці 
шляхом впровадження ефективного меха-
нізму стратегічного прогнозування та плану-
вання потреби реального сектору економіки у 
відповідних фахівцях;

6) забезпечити проведення постійного 
моніторингу за потребами роботодавців та 
налагодити зв’язок між ринками освітніх 
послуг і праці;

7) сприяти впровадженню в межах кож-
ного центру зайнятості надання послуг з про-
фесійного консультування, профорієнтації та 
психологічної підтримки молоді щодо питань 
працевлаштування;

8) використовувати зарубіжний досвід 
подолання молодіжного безробіття під час 
розробки власної державної молодіжної полі-
тики зайнятості та ратифікацію відповідних 
міжнародних угод про співробітництво тощо.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи вище викладене, зазначимо, що, безу-
мовно, подолання такої гострої соціально-еко-
номічної проблеми як молодіжне безробіття 
вимагає спільних економічних, політичних, 
правових та суспільних дій як держави, робо-
тодавців, так і безпосередньо молодого поко-
ління, адже чим більший рівень працевла-
штування молоді, тим більший поштовх до 
економічного зростання та процвітання країни.
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Статтю присвячено розгляду та дослідженню зайнятості населення з теоретичної i практичної точок зору. 
Вивчено погляди провідних економістів щодо формування поняття «зайнятість населення». З’ясовано, що 
зайнятість населення реалізується через конкретні форми залученні працівника в економічну систему. Про-
ведено аналіз статистичної інформації щодо зайнятості населення Хмельницької області. Досліджено попит 
та пропозицію робочої сили на ринку праці в Хмельницькій області. 
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Лысак В.Ю. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
Статья посвящена рассмотрению и исследованию занятости населения с теоретической и практической 

точек зрения. Изучены взгляды ведущих экономистов, касающиеся формирования понятия занятости насе-
ления. Выяснено, что занятость населения реализуется через конкретные формы вовлечения работника в 
экономическую систему. Проведен анализ статистической информации о занятости населения Хмельницкой 
области. Исследованы спрос и предложение рабочей силы на рынке труда в Хмельницкой области.

Ключевые слова: занятость, заработок, трудовой доход, безработица, спрос рабочей силы, человече-
ский капитал, политика занятости.

Lysak V.Yu. PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE REGION 
The article is devoted to the study and employment of the population both from the theoretical and practical 

points of view. In the article, the views of leading economists on the formation of the concept of employment. And 
found that employment implemented through specific forms of inclusion in the employee's economic system. The 
analysis of statistical information on employment in Khmelnytskyi region. And investigated the demand and supply 
of labour in the labour market in Khmelnytskyi region.

Keywords: employment, earnings, labor income, unemployment, labor demand, human capital, policy of em-
ployment.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Світова економічна криза не могла 
не позначитися на соціально-економічному 
розвитку як країни у цілому, так i окремих регі-
онів зокрема. В економіці регіону спостеріга-
ється падіння обсягів виробництва майже в 
усіх галузях. Це, своєю чергою, вплинуло на 
скорочення попиту на робочу силу, знизився 
рівень зайнятості в таких галузях, як промис-
ловість, сільське господарство, будівництво, 
котрі традиційно визначали структуру ринку 
праці області. Трансформація ринку праці в 
умовах глобалізації відбувається під впли-
вом великої кількості факторів та характери-
зується низкою особливостей. Зміна попиту 
на робочу силу визначається структурними 
змінами національних економік. Вирішення 
проблем зайнятості на регіональному рівні 
допоможе ефективна державна політика 
зайнятості, яка має базуватися на принципах 
пріоритетності, забезпечення повної, продук-
тивної та вільно обраної зайнятості в процесі 

реалізації соціально-економічної політики. 
Держава має бути зацікавлена в ефективному 
використанні наявного людського капіталу та 
забезпеченні соціального захисту населення 
від безробіття.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У вітчизняній науковій літературі розвитку 
ринку праці та проблемам зайнятості насе-
лення, розробленням шляхів вирішення даної 
проблеми приділяли увагу чимало вітчизня-
них учених, серед яких: Богиня Д.П., Близ-
нюк В.В., Васильченко В.С., Грішнова О.А., 
Діденко О.М., Куликов Т.Г., Федоренко В.Г.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є аналіз літе-
ратурних джерел щодо визначеності поняття 
зайнятості та статистичної інформації щодо 
форм зайнятості населення попиту та пропо-
зиції на робочу силу регіону в сучасних умо-
вах розвитку економіки. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з груп чинників, що впливають 
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на соціально-економічний розвиток регіону, є 
соціально-демографічні чинники формування 
та використання людського капіталу, до яких 
належать: чисельність економічно активного 
населення і його розподіл за галузями та сек-
торами економіки, чисельність зайнятого та 
безробітного населення і його регіональний 
розподіл, тривалість трудоактивного періоду 
життя тощо.

Природно-історичний розвиток терито-
рії суттєво відбивається на організації ринку 
праці, зумовлюючи розміщення та спеціалі-
зацію виробництва, міжгалузеву координа-
цію, розвиток соціальної інфраструктури роз-
селення та відтворення трудових ресурсів. 
У зв’язку із цим формується регіональний 
ринок праці [1, с. 36].

Серед науковців не має єдиної точки зору 
щодо змісту та характеристики зайнятості 
населення. У Законі України «Про зайнятість 
населення» дається сучасне трактування 
поняття зайнятості. Зокрема, «зайнятість – 
це діяльність громадян, пов’язана із задо-
воленням особистих і суспільних потреб, що 
не суперечить законодавству та приносить 
їм заробіток – трудовий дохід у грошовій або 
іншій формі» [2].

Представниками політекономічної школи 
сформульоване таке бачення категорії 
«зайнятість»: це участь людини у громад-
ському виробництві, безпосереднє з'єднання 
трудових ресурсів із засобами виробництва, 
організація речового й особистого чинників 
виробництва в єдині продуктивні сили сус-
пільства. З'єднуючись із засобами виробни-
цтва, люди неминуче вступають між собою у 
відносини. Із цього приводу К. Маркс писав: 
«Вони не можуть робити, не з'єднуючись відо-
мим чином для спільної діяльності і для вза-
ємного обміну своєю діяльністю. Щоб робити, 
люди вступають у певні зв'язки і стосунки, і 
тільки у рамках цих громадських зв'язків і сто-
сунків існує їх відношення до природи, має 
місце виробництво» [3, с. 324]. 

Завіновська Г.Т. зазначає, що зайнятість 
населення – найбільш узагальнена характе-
ристика економіки. Вона відбиває досягнутий 
рівень економічного розвитку, внесок живої 
праці в досягнення виробництва. Зайнятість 
об'єднує виробництво і споживання, а її струк-
тура визначає характер їхніх взаємозв'язків. 
Соціальна сутність зайнятості відображає 
потребу людини в самовираженні, а також у 
задоволенні матеріальних і духовних потреб 
через дохід, який особа отримує за свою 
працю [4, с. 13]. 

Буланов В. та Волгін М. звертають увагу на 
те, що зайнятість як економічна категорія – це 
сукупність відносин щодо участі населення у 
трудовій діяльності, що виражає ступінь його 
включення у працю, ступінь задоволення сус-
пільних потреб, в оплачуваних робочих міс-
цях та отриманні прибутку [5].

Зайнятість розглядається не тільки як 
господарська діяльність, але й як сукупність 
соціально-економічних відносин, можли-
вість продуктивно працювати. Забезпечення 
зайнятості – основна з’єднувальна ланка між 
досягненням економічного зростання та тво-
ренням можливостей для розвитку людини. 
У даному разі зайнятість розуміють як спо-
соби отримання засобів існування, а не лише 
як оплачувану роботу. У країнах, що розви-
ваються, чимало людей працює у власних 
господарствах або вдається до інших видів 
самостійної праці, часто в неформальному 
секторі. З погляду створення можливостей 
для економічного розвитку зайнятість важ-
лива як трудова діяльність у широкому сенсі 
слова [6, с. 200].

Зайнятість населення реалізується через 
конкретні форми включення працівника в еко-
номічну систему. Найпоширенішими серед 
них є: наймана праця за трудовою угодою в 
державному секторі, на об’єктах колективної 
або приватної власності без розпорядження її 
індивідуальною частиною; особиста праця на 
об’єктах, де робітник має свою частку акцій, 
пайовий внесок, тобто є співвласником; осо-
биста праця власника засобів виробництва, 
коли він є і власником, і працівником; робота 
на орендованих засобах виробництва; робота 
в спільному підприємстві; надомна праця; 
громадська робота тощо [7, с. 26].

Ми поділяємо точку зору Грішнової О.А., 
яка у праці «Людський розвиток» розглядає 
зайнятість через призму соціально-економіч-
них відносин:

– трудова діяльність людини дає їй змогу 
самостійно забезпечити необхідні для гідного 
існування доходи, які можуть бути спрямо-
вані на індивідуальний людський розвиток, на 
інвестиції в освіту, зміцнення здоров’я, на під-
вищення якості життя;

– трудова і в цілому економічна діяльність 
дає кожному змогу реалізувати накопичений 
людський капітал та створює стимули для 
одержання освіти;

– ринок праці, що нормально й ефективно 
функціонує, надаючи більшості працездат-
них роботу та дохід, дає змогу державі, чиї 
бюджетні можливості завжди обмежені, зосе-
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редитися на підтримці та захисті окремих 
соціально вразливих і непрацездатних кате-
горій громадян, і отже, забезпечити більшу 
рівність можливостей для всіх громадян;

– високий рівень зайнятості в умовах ефек-
тивного виробництва забезпечує не лише 
стабільність індивідуальних доходів, а й зрос-
тання податкових надходжень до державного 
бюджету та сукупних доходів суспільства, 
створюючи можливості для виробництва біль-
шої кількості суспільних благ;

– трудова діяльність багато в чому визна-
чає процеси соціалізації особистості, формує 
ціннісні установки й орієнтації, перешкоджає 
формуванню та поширенню криміногенної 
поведінки;

– високий рівень економічної активності в 
працездатному віці призводить до того, що 
виробниче середовище стає навколишнім 
середовищем багатьох людей протягом три-
валого часу, тому умови праці в найширшому 
розумінні визначають якість трудового життя і, 
відповідно, умови та стандарти життя людей [8].

Оскільки основною з форм реалізації люд-
ського капіталу є його зайнятість, то показни-
ком, який характеризує особливості розвитку 
людського капіталу регіону з кількісного боку, 
є чисельність економічно активного насе-
лення. З даних, які представлено в табл. 1, 
ми можемо простежити динаміку зайнятості 
населення Хмельниччини. 

Із таблиці видно, що протягом досліджува-
ного періоду чисельність економічно актив-
ного населення зменшилася на 76,8 тис. осіб. 

Унаслідок цього регіон щороку втрачає потен-
ційні можливості соціально-економічного роз-
витку, оскільки зменшення економічно актив-
ного населення відбувається не лише за 
рахунок природного скорочення, але значною 
мірою через міграційні процеси населення, яке 
володіє найбільш якісними характеристиками 
людського капіталу і покидає регіон у пошуках 
кращого життя. При цьому чисельність зайня-
того економічно активного населення працез-
датного віку зменшилася на 71,4 тис. осіб за 
скорочення більше як наполовину зайнятого 
населення старшого працездатного віку. Дані 
свідчать про деяке погіршення демографічної 
структури носіїв людського капіталу регіону. 

На жаль, зниження чисельності зайня-
того населення працездатного віку відбулося 
через загострення економічної ситуації в кра-
їні. За важких умов існування багато молоді 
не в змозі отримати вищу освіту і змушене йти 
працювати. 

Одним із важливих показників, що харак-
теризує рівень використання людського капі-
талу, є чисельність зареєстрованих безробіт-
них та рівень зареєстрованого безробіття. 

Основними проблемами виникнення без-
робіття є:

– проблема молодіжного безробіття, адже 
молодь без досвіду роботи зазнає найбіль-
ших труднощів у пошуку роботи, особливо 
офіційного працевлаштування;

– структурні зрушення (міжгалузеві, вну-
трішньогалузеві, регіональні) в економіці, що 
виражаються в упровадженні нових техноло-

Таблиця 1
Показники зайнятості населення Хмельницької області, тис. осіб

Рік

Економічно 
активне 

населення 
тис. осіб у 
віці 15-70 

років

У працездат-
ному віці

Зайняте 
населення 
у віці 15-70 

років

У працез-
датному 

віці

Безробітне 
населення 

(за 
методикою 
МОН) у віці 
15-70 років

У працез-
датному 

віці

2000 652,7 617,3 562,9 528,4 89,8 88,9
2005 641,9 571,5 586,0 515,6 55,9 55,9
2006 640,2 573,3 589,1 515,4 55,2 55,2
2007 641,1 573,3 589,1 521,3 52,0 52,0
2008 646,0 578,3 594,4 526,7 51,6 51,6
2009 640,1 576,0 579,0 514,9 61,1 61,1
2010 635,5 571,5 580,6 516,6 54,9 54,9
2011 627,6 566,5 572,2 511,1 55,4 55,4
2012 625,0 569,1 571,3 515,4 53,7 53,7
2013 623,6 574,2 573,7 524,3 49,9 49,9
2014 575,9 545,9 521,9 491,9 54,0 54,0

Джерело: складено на основі [5, с. 244]
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гій, згортанні виробництва в традиційних галу-
зях, закритті технічно відсталих підприємств;

– проблеми безробіття серед людей стар-
шого віку;

– відповідне скорочення сукупного попиту 
на робочу силу;

– політика уряду в галузі оплати праці; 
– скорочується купівельна спроможність 

населення; 
– бюджет утрачає платників податків;
– сезоні зміни на рівні виробництва в окре-

мих галузях;
– зміні в демографічній структурі насе-

лення;
– рух робочої сили (професійний, соціаль-

ний, регіональний) [9, с. 3].
Із даних табл. 1 можемо побачити, що про-

тягом 2000–2015 рр. спостерігається змен-
шення рівня безробіття на 13,1 тис. осіб, це 
пов’язано насамперед із загостренням еко-
номічної кризи, яка зумовлює негативні тен-
денції у використанні трудового потенціалу 
регіону. Отже, високі показники безробіття 
демонструють наявність деструктивних і руй-
нівних процесів, що можуть призвести до 
втрати трудового потенціалу регіону. 

Чималий вплив на економічний розвиток 
будь-якого регіону справляє наявність віль-
них робочих місць та попит на робочу силу. 
Серед вітчизняних науковців ми зустрічаємо 
таке визначення попит на робочу силу: це 
платоспроможна потреба роботодавців щодо 
трудових послуг працівниками певних профе-
сій та кваліфікації, яка визначається кількістю 
та якістю наявних робочих місць або тих, що 
потребують заповнення. Попит на робочу 
силу залежить від сукупного попиту в еконо-
міці, рівня технічної оснащеності виробни-
цтва. Витрати на оплату праці найманих пра-
цівників відіграють більш важливу роль, аніж 
витрати на придбання засобів виробництва 
[10, с. 333]. 

Останнім часом у регіоні відбувається 
зменшення кількості громадян, не зайнятих 
трудовою діяльністю. Це пов’язано переду-
сім із загостренням економічної кризи. Багато 
людей погоджується на роботу не за спеці-
альністю задля отримання хоч якогось доходу. 
Велика кількість населення області продо-
вжує шукати більш високооплачувану роботу 
за кордоном, що також не сприяє поліпшенню 
ситуації. Ще одним негативним явищем, яке 

Таблиця 2 
Динаміка попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці в Хмельницькій області

Безробітне населення працездатного 
віку, зареєстроване в Державній службі 

зайнятості

Кількість незайнятих громадян, які 
скористалися послугами Державної 
служби зайнятості, у цілому за рік

У серед-
ньому, 

тис. осіб

% до
Всього, 
тис. осіб

З них працевла- 
штовано

Перебу-
вали на 
обліку, 

на кінець 
року, тис. 

осіб

економічно 
активного 

населення пра-
цездатного віку

населення 
працездат-
ного віку

тис. осіб %

2000 28,1 4,6 3,6 67,0 20,3 30,3 29,5
2001 28,4 4,6 3,6 73,8 24,4 33,1 28,5
2002 26,5 4,4 3,4 75,7 26,3 34,8 26,8
2003 27,2 4,6 3,4 80,2 28,4 35,4 28,1
2004 29,2 5,1 3,7 90,6 33,1 36,5 32,5
2005 28,2 4,9 3,6 94,3 36,2 38,3 30,2
2006 26,7 4,7 3,4 93,3 37,5 40,2 30,4
2007 25,0 4,4 3,2 83,6 38,3 45,8 24,1
2008 21,9 3,8 2,8 90,3 38,5 42,6 35,0
2009 25,0 4,3 3,2 83,0 32,5 39,2 20,2
2010 16,6 2,9 2,1 71,1 33,2 46,6 21,6
2011 16,8 3,0 2,2 70,2 33,9 48,4 17,3
2012 15,8 2,8 2,0 65,5 31,8 48,5 17,3
2013 16,0 2,8 2,1 53,1 19,8 37,3 17,3
2014 16,1 2,9 2,1 50,2 16,7 33,3 18,0
2015 15,0 2,8 1,9 47,4 15,1 31,8 16,9

Джерело: складено на основі [11, с. 246]
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існує на ринку праці регіону, є тіньова еко-
номіка та неофіційне працевлаштування. 
Велика кількість населення зайнята не офі-
ційно і водночас продовжує перебувати на 
обліку в Державній службі зайнятості. 

Дані табл. 2 дають не вичерпну статис-
тичну інформацію, оскільки є велика кіль-
кість громадян, які не зверталися до Держав-
ної служби зайнятості та не перебувають на 
обліку. У зв’язку з розвитком тіньової еконо-
міки на території області велика кількість еко-
номічно активного населення працездатного 
віку працюють нелегально або зайняті не 
повний робочий день та посезонно. 

Існує також бюрократична проблема: насе-
лення, яке працює посезонно, не завжди звер-
тається до Державної служби зайнятості, щоб 
стати на облік, через велику кількість доку-
ментів, які необхідно подати. Зустрічаються й 
такі випадки, коли населення не звертається 
до центрів зайнятості, оскільки в них немає 
довіри до ефективності їх роботи. 

Досить часто служби зайнятості не в змозі 
запропонувати достойну роботу, особливо 
коли це стосується висококваліфікованого 
персоналу, який володіє високим рівнем розви-
тку якісних характеристик людського капіталу. 
Все вищесказане підтверджується тим, що з 
кожним роком кількість працевлаштованих, які 

перебували на обліку, зменшується з 20,3 тис. 
осіб у 2000 р. до 15,1 тис. осіб у 2015 р.

Досить часто роботодавці ставлять зави-
щені вимоги до претендентів на вакантні 
посади. Однак якість людського капіталу, що 
існує на ринку, досить часто не відповідає 
сучасним вимогам роботодавців ані з профе-
сійно-освітньої, ані з трудової, ані з дисциплі-
нарної підготовки. 

Провівши порівняння показників попиту 
і пропозиції робочої сили, ми можемо поба-
чити значний розрив між цими показниками. 
За такої кон’юнктури ринку парці спостеріга-
ється збільшення навантаження на вільне 
робоче місце з 26 осіб у 2000 р, до 44-х у 
2015 р. За досліджуваний період відбулося 
зростання майже в два рази. Така ситуація не 
сприяє працевлаштуванню населення, осо-
бливо дискомфорт відчувають молоді люди, 
які отримали відповідну освіту. Ситуація, що 
склалася, є наслідком невдалої політики щодо 
формування та функціонування ринку праці, 
це призвело до таких негативних наслідків, 
як втрата робочих місць, низькі вимоги щодо 
якості робочої сили, диспропорція регіональ-
ного ринку праці.

Висновки з цього дослідження. Як 
бачимо, за останні роки в Хмельницькій 
області процеси у сфері зайнятості людського 

Таблиця 3 
Динаміка потреби в робочій силі на ринку праці в Хмельницькій області

Рік

Потреба 
в робочій 
силі, на 

кінець року, 
тис. осіб

Навантаження 
незайнятого населення 
на одне вільне робоче 
місце, вакантну посаду, 

на кінець року, осіб

Середній розмір допомоги по 
безробіттю, в грудні

гривень
%

до мінімальної 
заробітної плати

до поперед-
нього року

2000 1,2 26 59,08 50,1 124,6
2001 1,6 18 77,99 66,1 132,0
2002 1,8 15 89,05 54,0 114,2
2003 2,6 11 101,83 49,7 114,5
2004 3,9 8 131,13 55,3 128,8
2005 3,5 9 168,32 50,7 128,4
2006 2,1 15 204,43 51,1 121,5
2007 1,1 23 279,15 60,7 136,6
2008 0,7 48 515,31 85,2 184,6
2009 0,3 61 576,73 77,5 111,9
2010 0,4 53 725,01 78,6 125,7
2011 0,3 51 850,31 84,7 117,3
2012 0,2 93 931,67 82,2 109,6
2013 0,2 76 1032,9 84,8 110,9
2014 0,2 75 1158,9 95,1 112,2
2015 0,4 44 1400,4 101,6 120,8

Джерело: складено на основі [11, с. 247]



542

Мукачівський державний університет

капіталу характеризуються змінами структури 
зайнятих, структури потреб у робочій силі, що 
суперечить процесу формування людського 
капіталу регіону. Для покращення ситуації, що 
склалася, необхідна боротьба з безробіттям 
та підтримка підприємств, які створюють нові 
робочі місця, шляхом зменшення податкового 
навантаження на підприємця, оскільки з під-
няттям мінімальної заробітної плати підпри-

ємці змушені або звільняти працівників, або 
переводити на не повний робочий день. 

На державному рівні слід ужити заходів для 
підвищення самозайнятості населення, осо-
бливо в сільській місцевості. Регіон має чима-
лий потенціал для розвитку зеленого туризму, 
що дасть можливість залучити додаткових 
працівників та знизити рівень безробіття та 
соціальної напруги в регіоні. 
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Проект закону України «Про орендне житло»:  
пропозиції та поправки
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Полтавська державна аграрна академія

У статті розглянуто проблеми сучасної системи оренди житла. Здійснено аналіз досліджень, присвячених 
названій темі. Запропоновано пропозиції і поправки до проекту закону «Про орендне житло» для його вдо-
сконалення. Акцентовано увагу на тому, що одним із механізмів вирішення житлової проблеми може бути 
ухвалення Верховною Радою та реалізація цього закону. Це дасть змогу протягом стислого терміну значно 
збільшити загальний обсяг житлового фонду України.

Ключові слова: оренда, орендне житло, орендний будинок, договір найму, нежитлове приміщення.

Литвин А.Ю. ПРОЕКТ ЗАКОНА УКРАИНЫ «ОБ АРЕНДНОМ ЖИЛЬЕ»: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОПРАВКИ
В статье рассмотрены проблемы современной системы аренды жилья. Сделан анализ исследований, 

посвященных указанной теме. Предложены поправки к проекту закона «Об арендном жилье» для его усо-
вершенствования. Акцентировано внимание на том, что одним из механизмов решения жилищной проблемы 
может быть принятие Верховной Радой и реализация данного закона. Это позволит в краткие сроки суще-
ственно увеличить общий объем жилого фонда Украины. 

Ключевые слова: аренда, арендное жилье, арендный дом, договор найма, нежилое помещение.

Lytvyn O.Y. PROJECT OF LAW OF UKRAINE «ABOUT RENTAL HOUSING»: PROPOSALS AND AMENDMENTS
The problems of the modern system of rental housing are considered. The analysis of studies on the named 

topic is done. Proposals and amendments to the project of Law «About rental housing» for the purpose of its im-
provement. We accented the attention to the fact that one of the mechanisms to solve the housing problem can be 
the approval by Verkhovna Rada and realization of this Law. It will allow in a brief period to significantly increase the 
total amount of housing in Ukraine.

Keywords: renting, rental housing, rental house, a contract of employment, non-residential premises.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Світовий досвід підтверджує дієвість 
та ефективність розв’язання проблеми забезпе-
чення громадян житлом за допомогою механізму 
оренди. Якщо в Німеччині частка орендного 
житла сягає 60% загального житлового фонду, 
у Сполучених Штатах Америки та Великобрита-
нії – близько 30%, у Франції та Швейцарії – відпо-
відно близько 40% та 70% [1], то в Україні цивілі-
зований ринок оренди житла відсутній.

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України на своїй офіційній сторінці 
презентувало для громадського обговорення 
проект закону «Про орендне житло» [2].

Вважаємо даний законопроект актуальним 
і дуже потрібним. Проте є окремі пропозиції, 
що хотілося б довести до уваги авторів про-
екту закону та громадськості. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Досліджень, присвячених названій темі, 
надзвичайно мало. А. Люк [3] аналізує осно-
вні положення зазначеного законопроекту, 
фахівці громадської організації «Публічний 

аудит» [4] розглядають ризики, які несе при-
йняття цього закону для громадян, причини 
його прийняття та завуальовані корупційні 
складники проекту.

Проте немає аналізу вітчизняними науков-
цями слабких місць і прогалин зазначеного 
законопроекту. Саме це й визначає актуаль-
ність даної статті. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – аналіз про-
екту закону «Про орендне житло» для пошуку 
оптимальних механізмів вирішення сучасної 
житлової проблеми в Україні.

Найважливішим завданням дослідження є 
представлення пропозицій і поправок до про-
екту закону «Про орендне житло» для його 
вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети вико-
ристано принципи системного аналізу. Для 
побудови логіки та структури роботи застосо-
вувалися методи структурно-логічного та при-
чинно-наслідкового аналізу. Методи комплек-
сного та системного підходу застосовувалися 
для формулювання висновків.

© литвин о.Ю.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. До пункту 2 ст. 8 «Договір найму 
(оренди) орендного житла» проекту закону 
«Про орендне житло» пропонується внести 
такі поправки (починаються словом «допо-
внити»).

2. За договором найму (оренди) орендного 
житла одна сторона (наймодавець) – власник 
або управитель передає або зобов'язується 
передати другій стороні (наймачу) орендне 
житло для проживання у ньому на певний 
строк за плату.

Істотними умовами договору найму 
(оренди) орендного житла є:

предмет договору;
характеристика орендного житла, що пере-

дається в найм (оренду) – доповнити сло-
вами: «його склад і вартість»; 

(Це допоможе у разі пошкодження та необ-
хідності відновлення майна. – Прим. автора.) 

доповнити: «цільове призначення оренд-
ного майна»;

(Може скластися ситуація, коли житло, що 
було передане в оренду, через деякий час 
буде використовуватися не для проживання 
особи чи сім’ї, а з іншою метою – наприклад, 
приватна фотостудія, місце для інтимних 
побачень, торгівлі алкогольними виробами, 
зборів релігійних організацій тощо. – Прим. 
автора.)

розмір плати за користування орендним 
житлом доповнити словами: «з урахуванням 
її індексації»;

(В умовах інфляції орендна плата буде 
постійно збільшуватися. – Прим. автора.)

перелік житлово-комунальних послуг;
строк дії договору;
порядок та умови внесення оплати за найм 

(оренду), умови його зміни;
доповнити: «порядок здійснення орендо-

давцем забезпечення контролю над станом 
об’єкту»;

забезпечення виконання зобов’язань за 
договором – неустойка (штраф, пеня), порука, 
завдаток, гарантія тощо»;

права та обов'язки сторін;
умови реєстрації та зняття з реєстрації 

місця проживання наймача і членів його сім'ї;
відповідальність сторін;
доповнити: «права та обов’язки сторін від-

носно третіх осіб»;
(У будинку можуть проживати різні катего-

рії людей (спортсмени, які можуть проводити 
вдома минітренування, музиканти, що можуть 
створювати шум у ході домашніх репетицій, 
тощо), тому права та обов’язки як цих кате-

горій населення, так і інших квартирооренда-
рів повинні бути виписані і захищені. – Прим. 
автора.)

умови та порядок розірвання договору.
Умови договору найму (оренди) орендного 

житла повинні відповідати умовам типового 
договору, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України.

До п. 4. зазначеної статті пропонуються 
такі поправки.

4. У разі невиконання чи неналежного вико-
нання наймачем орендного житла умов дого-
вору найму (оренди) орендного житла такий 
договір може бути розірвано наймодавцем в 
односторонньому порядку з таких причин:

1) невнесення наймачем плати за найм 
(оренду) орендного житла за шість місяців, а 
за короткострокового найму – понад два рази;

2) руйнування або псування житлового 
приміщення, що є предметом договору найму 
(оренди) наймачем або іншими особами, за 
дії яких він відповідає.

Доповнити: «3) Використання орендова-
ного приміщення наймачем або іншими осо-
бами, за дії яких він відповідає, не за при-
значенням, зазначеним у договорі найму 
(оренди)».

(Наприклад, як місце для інтимних поба-
чень, торгівлі алкогольними виробами, зборів 
релігійних організацій тощо. – Прим. автора.)

До ст. 10 п. 6 пропонуємо внести такі 
поправки:

6. Передача об'єкта оренди орендодавцем 
орендареві здійснюється у строки і на умовах, 
визначених у договорі оренди.

Істотними умовами договору оренди є:
об'єкт оренди (склад і вартість майна з ура-

хуванням її індексації); 
доповнити: «цільове призначення об'єкту 

оренди»;
строк дії договору;
доповнити: «порядок використання об'єкту 

оренди, можливості перепланування, переоб-
ладнання, ремонту»;

орендна плата з урахуванням її індексації;
відновлення орендованого майна та умови 

його повернення;
права та обов’язки сторін, у тому числі 

обов'язки сторін щодо забезпечення пожеж-
ної безпеки орендованого майна;

забезпечення виконання зобов'язань за 
договором – неустойка (штраф, пеня), порука, 
завдаток, гарантія тощо; 

порядок здійснення орендодавцем контр-
олю за станом об'єкта оренди; 

відповідальність сторін;
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доповнити: «права та обов’язки сторін від-
носно третіх осіб»;

страхування орендарем взятого ним в 
оренду майна.

Умови договору повинні відповідати умо-
вам типового договору, затвердженого Кабі-
нетом Міністрів України.

Зовсім не зрозуміло, чому одностороння 
відмова від договору оренди не допускається 
(п. 15 ст. 10).

До п.15 ст. 10 пропонуємо внести такі 
поправки:

Доповнити: «У разі невиконання чи нена-
лежного виконання наймачем орендного 
житла умов договору найму (оренди) оренд-
ного житла такий договір може бути розірвано 
наймодавцем в односторонньому порядку з 
таких причин:

1) невнесення наймачем плати за найм 
(оренду) орендного житла за шість місяців, а 
за короткострокового найму – понад два рази;

2) руйнування або псування приміщення, що є 
предметом договору найму (оренди), наймачем 
або іншими особами, за дії яких він відповідає.

3) Використання орендованого приміщення 
наймачем або іншими особами, за дії яких він 
відповідає, не за призначенням, зазначеним у 
договорі найму (оренди)». 

Договір оренди припиняється також у разі:
закінчення строку, на який його було укла-

дено;
банкрутства орендаря;
знищення об'єкта оренди;
ліквідації юридичної особи, яка була орен-

дарем або орендодавцем. 
Пропонуємо до ст. 5 проекту закону «Про 

орендне житло» внести такі поправки:
Стаття 5. Особливості будівництва оренд-

них будинків.
1. Будівництво орендних будинків здійсню-

ється відповідно до законодавства у сфері 
містобудування, державних будівельних норм 
і правил з урахуванням особливостей, визна-
чених цим законом.

2. Вимоги до мінімальних розмірів оренд-
ного житла в орендних будинках визнача-
ються державними будівельними нормами 
і можуть передбачати менші показники, ніж 
вимоги, передбачені для приміщень у багато-
квартирних будинках. 

(Пропозиція: зазначити мінімальний роз-
мір кімнати і кухні для недопущення суттєвого 
погіршення житлових умов майбутніх оренда-
рів житла. – Прим. автора.)

Площа нежитлових приміщень в оренд-
ному будинку не може перевищувати два-

дцяти відсотків від загальної площі такого 
будинку.

3. Земельна ділянка для будівництва та 
подальшої експлуатації орендного будинку із 
земель державної та комунальної власності 
надається безоплатно в постійне користу-
вання у порядку, визначеному Земельним 
кодексом України.

(Вважаємо, що така норма повинна перед-
бачатися для будівництва будинків, що зво-
дяться за рахунок коштів державних і місце-
вих бюджетів. – Прим. автора.) 

4. Замовник будівництва орендного будинку 
звільняється від перерахування коштів пайо-
вої участі у розвитку інфраструктури населе-
ного пункту. 

(Вважаємо, що така норма повинна перед-
бачатися для будівництва будинків, що зво-
дяться за рахунок коштів державних і місце-
вих бюджетів. – Прим. автора.) 

5. Приєднання до інженерних мереж для 
будівництва, реконструкції та подальшої екс-
плуатації орендного будинку здійснюється на 
безоплатній основі.

(Вважаємо, що така норма повинна перед-
бачатися для будівництва будинків, що зво-
дяться за рахунок коштів державних і місце-
вих бюджетів. – Прим. автора.).

Допускаємо, що вищезазначені норми 
законопроекту (наявна редакція) прописува-
лися для залучення інвесторів. Проте вони 
несуть у собі низку загроз:

– із прийняттям закону держава поста-
вить у нерівні умови будівельні компанії, що 
зводять житло для продажу, і ті, що будують 
будинки для здачі в оренду. Крім того, у країні 
може суттєво знизитися обсяги будівництва 
житла на продаж;

– органи місцевої влади не будуть заці-
кавлені у виділенні безоплатно земельних 
ділянок будівельним компаніям, що зводять 
орендні будинки, звільненні їх від перераху-
вання коштів пайової участі у розвитку інфра-
структури населеного пункту;

– підприємства, що займаються 
під’єднанням будинків до інженерних мереж, 
здебільшого є приватними. Хто і за які кошти 
буде компенсувати їм понесені витрати, не 
зрозуміло.

Вважаємо, що на законодавчому рівні 
повинні бути передбачені механізми для уне-
можливлення таких ситуацій:

– зменшення офіційної плати за найм 
житла для орендарів і введення додаткової 
готівкової «тіньової» оплати (внести поправки 
у ст. 9);
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– зведення будинків за рахунок коштів дер-
жави і місцевих бюджетів і передача їх в управ-
ління комерційним структурам, які будуть 
отримувати з цього максимальну вигоду.

Висновки з цього дослідження. Повністю 
погоджуємося з тим, що ухвалення Верховною 
Радою та реалізація цього закону дасть змогу 

протягом стислого терміну значно збільшити 
загальний обсяг житлового фонду України 
за рахунок дійсно доступного для більшості 
населення сучасного орендного житла, спри-
ятиме залученню інвестицій, насамперед іно-
земних, у вітчизняну економіку, активізації 
будівельної та супутніх галузей економіки.
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Статтю присвячено дослідженню наукового потенціалу вищих навчальних закладів України та результа-
тивності його використання. Обгрунтовано показники, які свідчать про стан наукового потенціалу ВНЗ та ре-
зультативність його використання, здійснено їх оцінку. Розглянуто особливості державної підтримки науки у 
ВНЗ. Визначено ключові проблеми щодо результативності використання наукового потенціалу ВНЗ. 

Ключові слова: науковий потенціал ВНЗ, результативність використання наукового потенціалу ВНЗ, якіс-
ний склад науково-педагогічних працівників, публікаційна активність, фінансування науки.

Луговая В.Н. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗОВ УКРАИНЫ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию научного потенциала высших учебных заведений Украины и резуль-

тативности его использования. Обоснованы показатели, характеризующие состояние научного потенциала 
вузов и результативность его использования, осуществлена их оценка. Рассмотрены особенности государ-
ственной поддержки науки в вузах. Определены ключевые проблемы результативности использования на-
учного потенциала вузов.

Ключевые слова: научный потенциал вуза, результативность использования научного потенциала вузов, 
качественный состав научно-педагогических работников, публикационная активность, финансирование науки.

Luhova V.M. THE SCIENTIFIC POTENTIAL OF UNIVERSITIES IN UKRAINE AND EFFECTIVENESS 
OF ITS USE

The article investigates the scientific potential higher educational institutions of Ukraine and the effectiveness 
of its use. Indicators characterizing the state scientific potential of universities and the effectiveness of its use are 
substantiated, carried out their evaluation. Peculiarities of state support for research in universities are considered. 
Key performance problems of using the scientific potential of of universities are determined.

Keywords: scientific potential of the university, the impact of the use of the scientific potential of universities, the 
qualitative composition of the scientific and pedagogical staff, publication activity, financing of science.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із важливих складників успіш-
ної діяльності ВНЗ України є їх науково-дослідна 
робота. Саме вона визначає обличчя сучасного 
вищого навчального закладу як потужного цен-
тру наукових шкіл та традицій, які покликані 
забезпечувати інноваційний розвиток суспіль-
ства. Крім того, саме науковий потенціал може 
бути найбільш ефективним ресурсом України 
під час виходу на міжнародну арену. Однак, як 
свідчать статистичні дані [1; 2], нині стан уні-
верситетської науки в Україні не відповідає сус-
пільним потребам: незважаючи на значну кіль-
кість ВНЗ, сумарна результативність їх наукової 
діяльності є низькою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження розвитку та функціонування 
науки завжди привертало увагу багатьох уче-
них. Серед останніх досліджень слід відзна-
чити роботу Н. Ясниської, в якій визначено 

особливості та проблеми здійснення наукових 
досліджень у ВНЗ України [3]; І. Татомир, у 
дослідженні якої проаналізовано сучасні тен-
денції розвитку науково-дослідної діяльності 
у ВНЗ, які стають осередком виробництва 
не лише знань, а й інноваційних технологій 
[4]; А. Мазаракі, Н. Притульської та С. Мель-
ниченко, які розглядають питання інтеграції 
вітчизняної науки в європейський і світовий 
дослідницький та освітянський простір через 
внесення та підтримку присутності у науко-
метричних міжнародних базах даних Scopus, 
Web of Science, Webometrics та ін. підійма-
ються у роботі [5]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість наукових доробок і публікацій, 
присвячених дослідженню наукової діяль-
ності ВНЗ, існують окремі питання управління 
науковими дослідженнями, які розкрито не 
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повною мірою. Розроблення теоретичних і 
практичних аспектів результативності вико-
ристання наукового потенціалу залишаються 
актуальними і вимагають проведення кількіс-
них і якісних досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження стану 
наукового потенціалу ВНЗ, результативності 
його використання та визначення критичних 
проблем у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Важливим показником, який свід-
чить про стан наукового потенціалу ВНЗ, є 
якісний склад НПП, а саме частка працівни-
ків, які мають науковий ступінь, у загальній 
кількості штатних працівників; частка праців-
ників науково-дослідної частини, інституту, 
сектору, відділу ВНЗ/НУ у загальній кількості 
штатних працівників; кількість дисертацій, 
які захищено у ВНЗ, щодо кількості штатних 
працівників. Показником, який свідчить про 
результативність використання наукового 
потенціалу, є передусім публікаційна актив-
ність НПП. В останні роки значно зросла акту-
альність міжнародного визнання наукового 
потенціалу, що призвело до посилення зна-
чимості показників публікаційної активності 
НПП у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
science, для соціогуманітарних Copernicus). 
Таким чином, результативність використання 
наукового потенціалу оцінюватимемо за 
показниками: кількість монографій та публі-
кацій (статей) на одного штатного працівника, 
кількість публікацій у виданнях, що входять 
до міжнародних наукометричних баз даних, 
та кількість цитувань у виданнях, що входять 
до наукометричних баз даних. 

Важливим чииником реалізації наукового 
потенціалу є державна підтримка науки у 
ВНЗ. Для забезпечення повноти дослідження 
в роботі буде проаналізовано значення показ-
ників фінансування фундаментальних та при-
кладних досліджень ВНЗ із загального фонду 
(розмір фінансування із загального фонду, що 
припадає на одного штатного працівника). 

Для дослідження наукового потенціалу 
та результативності його використання було 
проаналізовано показники діяльності 39 ВНЗ 
України, які було згруповано за чисельністю 
науково-педагогічних працівників. До групи 
з чисельністю до 200 НПП ВНЗ увійшли: 1 – 
Дніпропетровський державний інститут фізич-
ної культури і спорту; 2 – Державний еконо-
міко- технологічний університет транспорту; 
3 – Львівський інститут економіки і туризму; 

4 – Херсонська державна морська академія; 
5 – Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості; 6 – Буковинський дер-
жавний фінансово-економічний університет; 
7 – Національний університет «Острозька 
академія»; 8 – Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв; 9 – Закарпатський худож-
ній інститут. 

До групи із чисельністю 400–800 НПП 
ВНЗ увійшли: 1 – Харківський національ-
ний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова; 2 – Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена 
Кузнеця; 3 – Харківський національний авто-
мобільно-дорожній університет; 4 – Харків-
ський національний педагогічний універси-
тет імені Г.С. Сковороди; 5 – Харківський 
національний університет радіоелектроніки; 
6 – Національна металургійна академія; 7 – 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу; 8 – Уманський дер-
жавний педагогічний університет імені Павла 
Тичини; 9 – Одеська національна академія 
харчових технологій; 10 – Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет; 11 – ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівни-
цтва та архітектури»; 12 – ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»; 13 – Київський 
національний торговельно-економічний уні-
верситет; 14 – Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка; 
15 – Хмельницький національний університет.

До групи із чисельністю понад 1 000 НПП 
ВНЗ увійшли: 1 – Львівський національний 
університет імені Івана Франка; 2 – Одесь-
кий національний політехнічний університет; 
3 – Національний університет «Львівська 
політехніка»; 4 – Ужгородський національний 
університет; 5 – Національний авіаційний 
університет; 6 – Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова; 7 – 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»; 8 – Дні-
пропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара; 9 – Харківський націо-
нальний університет імені В.Н. Каразіна; 10 – 
Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»; 11 – Одеський 
національний університет імені І.І. Мечни-
кова; 12 – ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника»; 
13 – Криворізький національний університет; 
14 – Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича; 15 – Національний 
університет біоресурсів і природокористу-
вання України.
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Як показав аналіз, у середньому в україн-
ських ВНЗ працює понад 65% працівників з 
ученим ступенем (за даними МОН). На рис. 1 
представлено результати аналізу якісного 
складу НПП українських ВНЗ. Лідирують за 
цим показником ВНЗ із чисельністю НПП до 
200 осіб. 

Серед них – Національний університет 
«Острозька академія» (у 2015 р. частка пра-
цівників, які мають науковий ступінь, стано-
вила 78%); серед ВНЗ із чисельністю НПП 
400–800 осіб – ДВНЗ «Запорізький національ-
ний університет» (у 2015 р. частка працівни-
ків, які мають науковий ступінь, становила 
82%); серед ВНЗ із чисельністю НПП понад 
1 000 осіб – Хмельницький національний уні-
верситет (у 2015 р. частка працівників, які 
мають науковий ступінь, становила 79%). При 
цьому в середньому частка докторів наук у 
загальній кількості штатних працівників ВНЗ 
із чисельністю до 200 НПП становить 7,5%; 
частка кандидатів наук – 49,3%; частка докто-
рів наук у ВНЗ із чисельністю 400–800 НПП – 
9,6%; кандидатів наук – 55,9%; частка докторів 
наук у ВНЗ із чисельністю понад 1 000 НПП – 

12,2%; кандидатів наук – 55,2%. Таким чином, 
незважаючи на масштаб навчальних закла-
дів, науковий потенціал ВНЗ України є досить 
високим. Хоча цілком закономірно, що частка 
працівників зі ступенем у структурі НПП вели-
ких ВНЗ є більшою, ніж у середніх та малих.

Важливу роль у забезпеченні наукової 
діяльності відіграють наукові підрозділи ВНЗ: 
науково-дослідні частини (далі – НДЧ), інсти-
тути, сектори, відділи ВНЗ/НУ тощо. Праців-
ники НДЧ проводять наукову, методичну та 
організаційну роботу з виконання фундамен-
тальних та прикладних досліджень, забезпе-
чують координацію й організацію наукової і 
науково-технічної діяльності кафедр і струк-
турних наукових підрозділів ВНЗ, здійснюють 
поточне і перспективне планування та контр-
оль над виконанням наукової діяльності ВНЗ. 
Як показав аналіз (рис. 2), наявність розви-
неного наукового підрозділу не залежить від 
розміру ВНЗ. У середньому частка працівни-
ків НДЧ становить: у ВНЗ із чисельністю НПП 
до 200 осіб – 24,2%, у ВНЗ із чисельністю 
НПП 400–800 осіб – 26,7%, у ВНЗ із чисель-
ністю НПП понад 1 000 осіб – 29,5%. 

Рис. 1. Частка працівників з ученим ступенем у загальній кількості штатних працівників ВНЗ

а) із чисельністю до 200 НПП б) із чисельністю 400–800 НПП

в) із чисельністю понад 1 000 НПП
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а) із чисельністю до 200 НПП б) із чисельністю 400–800 НПП

в) із чисельністю понад 1 000 НПП

а) із чисельністю до 200 НПП
б) із чисельністю 400–800 НПП

в) із чисельністю понад 1 000 НПП

Рис. 2. Частка працівників НДЧ (сектору, відділу тощо)  
у загальній кількості штатних працівників ВНЗ

Рис. 3. Кількість захищених дисертацій (на одного штатного працівника) у ВНЗ
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а) із чисельністю до 200 НПП
б) із чисельністю 400–800 НПП

в) із чисельністю понад 1 000 НПП

а) із чисельністю до 200 НПП б) із чисельністю 400–800 НПП

в) із чисельністю понад 1 000 НПП

Рис. 4. Результативність навчання в аспірантурі ВНЗ

Рис. 5. Публікаційна активність НПП ВНЗ
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Серед малих і великих ВНЗ є такі, де частка 
працівників НДЧ не сягає навіть 10% (напри-
клад, Львівський інститут економіки і туризму (у 
2015 р. кількість НПП – 121, частка працівників 
НДЧ – 3%), Рівненський державний гуманітар-
ний університет (НПП – 728, частка працівни-
ків НДЧ – 2%), ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» 
(НПП – 1127, частка працівників НДЧ – 8%). 
Водночас у кожній групі є ВНЗ, де частка пра-
цівників НДЧ становить 40% і більше (напри-
клад, Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості (у 2015 р. кількість 
НПП – 86 осіб, частка працівників НДЧ – 95%), 
Полтавський національний технічний універ-
ситет імені Юрія Кондратюка (НПП – 658 осіб, 
частка працівників НДЧ – 50%), Національ-
ний авіаційний університет (НПП – 1707 осіб, 
частка працівників НДЧ – 40%).

Важливим складником наукового пошуку 
працівників ВНЗ є виконання дисертаційних 
досліджень. Підготовка і захист дисертації – це 
потужний складник інноваційного процесу, спря-
мований на забезпечення галузей науки Укра-
їни новими продуктивними ідеями і рекомен-
даціями прикладного характеру. У середньому 
кількість захищених дисертацій на одного штат-
ного працівника не залежить від розміру ВНЗ та 
становить близько 0,8–0,9 (рис. 3).

Серед явних лідерів педагогічні універси-
тети: Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди (0,13) та 
Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова (0,22).

Одним з основних показників, за яким ана-
лізується ефективність аспірантури, є відно-
шення кількості випускників аспірантури, які 
вчасно захистили або подали у спеціалізовані 
вчені ради свої кандидатські дисертації, до 
загальної кількості цих випускників. Прове-
дений аналіз (рис. 4) показав, що загалом по 
ВНЗ існують значні проблеми із захистом: у 
ВНЗ із чисельністю НПП до 200 осіб у 2015 р. 
закінчили аспірантуру із захистом дисертації 
лише 19,7% пошукувачів; у ВНЗ із чисель-
ністю НПП 400–800 осіб – 39,2%; у ВНЗ із 
чисельністю НПП понад 1 000 осіб – 28,5%. 

Стовідсоткову ефективність навчання нау-
кових кадрів у 2015 р. забезпечували лише 
два ВНЗ: Закарпатський художній інститут 
(два аспіранти закінчили навчання із захистом 
дисертації) та Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця 
(22 аспіранти закінчили навчання із захистом 
дисертації). Тобто проблема захисту дисерта-
цій у визначені терміни стоїть дуже гостро. 

Одним з основних показників ефективності 
наукових досягнень є наукові публікації. 

Слід зазначити, що публікаційна активність 
НПП ВНЗ є низькою (рис. 5). 

Найгірша ситуація у ВНЗ із чисельністю 
НПП до 200 осіб: у 2015 р. кількість публіка-
цій на одного працівника не становила навіть 
однієї роботи (у середньому 0,91 праця), 
винятком є Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту (2,09 праці 
на одного штатного працівника). У 2015 р. 
у ВНЗ із чисельністю НПП 400–800 осіб у 
середньому було опубліковано 0,97 статті, 
лише в окремих закладах було опубліковано 
більше однієї статті на одного штатного пра-
цівника. Це Харківський національний авто-
мобільно-дорожній університет (5,65 статей), 
Харківський національний університет раді-
оелектроніки (1,88), Київський національний 
торговельно-економічний університет (1,83), 
Національна металургійна академія (1,25). 

Найактивніше публікуються працівники ВНЗ 
із чисельністю понад 1 000 НПП – у серед-
ньому 1,34 роботи на одного штатного праців-
ника. Серед них лідирують: Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гон-
чара (5,25 статей), Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна (3,26), Криво-
різький національний університет (3,25), Наці-
ональний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» (2,26).

Незважаючи на зростання вимог до науко-
вої діяльності працівників, особливо під час 
підготовки дисертацій (вимога до докторських 
дисертацій – загалом не менше 20 фахових 
публікацій, до кандидатських – не менше 5 
фахових публікацій), публікаційна активність 
НПП є низькою. Така ситуація вимагає якнай-
швидшого вирішення, адже сьогодні саме 
множина публікацій становить основу форму-
вання нових знань щодо розширення можли-
востей результатів досліджень та створення 
нової цінності у світовій економіці [6].

Крім того, актуальним завданням є ство-
рення умов щодо публікацій результатів нау-
кових досліджень ученими України в зарубіж-
них журналах або у вітчизняних виданнях, які 
включені в міжнародні наукометричні бази. 
Як зазначають С. Бушуєв, А. Білощицький, 
В. Гогунський, доступ до множини публікацій 
світової спільноти науковців відкриває нові 
можливості щодо аналізу наукового рівня 
досліджень, які відображені у публікаціях. 
Саме цитування цих публікацій колегами є 
оцінкою якості і значущості для науки і прак-
тики отриманих результатів [6].
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Таблиця 1 
Публікаційна активність ВНЗ у виданнях, що входять  

до міжнародних наукометричних баз даних

ВНЗ

Кількість 
публікацій 
у МБД на 

1 штатн. прац.

Кількість 
цитувань у 

виданнях МБД 
на 1 штатн. прац.

2014 2015 2014 2015
ВНЗ із чисельністю до 200 НПП
Дніпропетровський державний інститут фізичної куль-
тури і спорту 0,42 0,61 0,00 0,00

Державний економіко-технологічний університет тран-
спорту 0,12 0,12 0,02 0,05

Львівський інститут економіки і туризму 0,01 0,00 0,00 0,00
Херсонська державна морська академія 0,04 0,00 0,04 0,02
Одеська державна академія технічного регулювання та 
якості 1,02 0,34 6,15 0,54

Буковинський державний фінансово-економічний уні-
верситет 0,00 0,02 0,00 0,01

Національний університет «Острозька академія» 0,01 0,04 0,02 0,02
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 0,00 0,08 0,00 0,29
Закарпатський художній інститут 0,00 0,00 0,00 0,00
ВНЗ із чисельністю НПП 400–800 осіб
Харківський національний університет міського госпо-
дарства імені О.М. Бекетова 0,01 0,03 0,08 0,13

Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця 0,07 0,08 0,14 0,14

Харківський національний автомобільно-дорожній уні-
верситет 0,72 0,23 0,38 0,11

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди 0,17 0,09 0,02 1,62

Харківський національний університет радіоелектроніки 0,12 0,12 0,13 0,10
Національна металургійна академія 0,12 0,11 0,18 0,14
Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу 0,04 0,02 0,14 0,06

Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини 0,01 0,04 0,03 0,02

Одеська національна академія харчових технологій 0,09 0,04 0,05 1,81
Рівненський державний гуманітарний університет 0,02 0,00 0,12 0,06
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» 0,02 0,02 0,58 0,13

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 0,00 0,03 0,04 0,04
Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет 0,51 0,42 0,22 0,17

Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка 0,06 0,03 0,21 0,03

Хмельницький національний університет 0,03 0,19 0,28 0,37
ВНЗ із чисельністю НПП понад 1 000 осіб
Львівський національний університет імені Івана Франка 0,11 0,11 11,04 11,62
Одеський національний політехнічний університет 0,07 0,02 0,41 0,21
Національний університет «Львівська політехніка» 0,11 0,05 2,76 0,18
Ужгородський національний університет 0,05 0,05 4,30 4,89
Національний авіаційний університет 0,11 0,09 0,05 0,85
Національний педагогічний університет імені М.П. Дра-
гоманова 0,03 0,04 0,16 0,36
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У табл. 1 представлено результати публіка-
ційної активності ВНЗ у виданнях, що входять 
до міжнародних баз даних. 

Як бачимо, хоча опублікування статей у 
виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus, Web of science, для соціогума-
нітарних Copernicus) створює низку переваг 
для кар´єри вченого, науково-педагогічні пра-
цівники більшості ВНЗ майже не публікують 
свої наукові праці у таких виданнях. 

Позитивна динаміка спостерігається лише 
в окремих ВНЗ: Дніпропетровському держав-
ному інституті фізичної культури і спорту (у 
2015 р. – 0,61 публікація у виданнях, що вхо-
дять до науково-метричних баз даних на одного 
штатного працівника, у 2014 р. – 0,42 публікації), 
Київський національний торговельно-економіч-
ний університет (у 2015 р. – 0,42 публікації, у 
2014 р. – 0,51 публікації), Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Каразіна (у 2015 р. – 
0,53 публікації, у 2014 р. – 0,59 публікації).

Як зазначає Т. Симоненко, глибинна причина 
істотних розбіжностей між науковим доробком 
українських учених і ступенем його представ-
лення в бібліометричних системах корпорацій 
Elsevier і Thomson Reuters полягає в політиці 
цих корпорацій, спрямованій на спонукання 
науковців усього світу до опублікування резуль-
татів своєї дослідницької діяльності в певному 
колі англомовних журналів на комерційних 
засадах, тому «коефіцієнт корисної дії» заходів 
щодо включення української періодики в згадані 
системи не може бути значним [7]. Усе ж поз-
тивною тенденцією є те, що в 2015 р. майже не 
було ВНЗ, які б не мали жодної статті у видан-
нях, що входять до наукометричних баз даних. 

Щодо цитувань у виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних, слід зазначити, 

що безумовними лідерами за цим показни-
ком є великі ВНЗ. У 2015 р. серед ВНЗ до 
1 000 НПП мали більш як одне цитування 
лише два заклади: Харківський національний 
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
(1,62 цитування на одного штатного працівника) 
та Одеська національна академія харчових 
технологій (1,81 цитування). Водночас в окре-
мих ВНЗ із чисельністю понад 1 000 НПП цей 
показник перевищував 10 цитувань на штат-
ного працівника. Серед цих ВНЗ – Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна 
(у 2015 р. 19,54 цитувань на одного штатного 
працівника), Одеський національний універси-
тет імені І.І. Мечникова (у 2015 р. 16,68 циту-
вань), Львівський національний університет 
імені Івана Франка (у 2015 р. 11,62 цитувань). 
Таким чином, проблема інтеграції вітчизняної 
науки в європейський і світовий дослідниць-
кий та освітянський простір через присутність 
у наукометричних міжнародних базах даних 
залишається досить актуальною.

Розвиток науки та наукових досліджень 
майже повністю залежить від стану фінансу-
вання фундаментальних і прикладних дослі-
джень, витрат на підтримку науково-дослідних 
установ, підтримку наукових та науково-педа-
гогічних працівників. Фінансування науки пере-
важно здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету. Розглянемо, який обсяг 
фінансування із загального фонду бюджету 
отримують ВНЗ України для здійснення фунда-
ментальних та прикладних досліджень (рис. 6).

У середньому на одного штатного праців-
ника припадає фінансування із загального 
фонду: у ВНЗ із чисельністю до 200 НПП – 
2,43 тис. грн., у ВНЗ із чисельністю 400–800 осіб – 
2,82 тис. грн., у ВНЗ із чисельністю понад 1 000 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 0,42 0,22 0,02 0,35

Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара 0,10 0,09 0,74 0,60

Харківський національний університет імені В.Н. Кара-
зіна 0,59 0,53 18,40 19,54

Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» 0,38 0,41 3,33 6,99

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 0,19 0,25 7,43 16,68
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 0,01 0,02 0,52 0,54

Криворізький національний університет 0,14 0,16 0,23 0,68
Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича 0,10 0,11 5,22 6,35

Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України 0,11 0,10 0,77 0,15

Продовження таблиці 1
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НПП – 6,39 тис. грн. У 2015 р. спостерігається 
скорочення фінансування майже всіх ВНЗ, що 
свідчить про певне згортання наукової діяль-
ності закладів освіти. Виходячи із реалій стану 
і розвитку економіки України, не слід очіку-
вати покращення стану фінансування науки з 
бюджету, що вимагає залучення недержавних 
джерел фінансування.

Висновки з цього дослідження. Прове-
дений аналіз стану наукового потенціалу ВНЗ 

України свідчить як про наявність значного 
потенціалу у сфері наукових досліджень, так 
і про необхідність вирішення цілого комп-
лексу проблем, пов’язаних із кадрами та 
фінансуванням науки. Важливим кроком для 
вирішення значної частини цих проблем є 
розроблення методики рейтингування науко-
вої діяльності ВНЗ та пов’язані з нею заходи 
щодо додаткового фінансування найбільш 
перспективних ВНЗ.

Рис. 5. Розмір фінансування ВНЗ із загального фонду 

а) із чисельністю до 200 НПП б) із чисельністю 400–800 НПП

в) із чисельністю понад 1 000 НПП
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За сучасних економічних умов функціонування ринку банківських послуг, що характеризуються високим 
рівнем агресивності та складністю поведінки конкурентів, одним із перспективних і актуальних питань є роз-
виток і впровадження у банківську практику методів портфельного (матричного) планування, які забезпечують 
відповідну ефективність диверсифікації діяльності комерційних банків і потребують особливої наукової уваги 
та зацікавленості вітчизняного банківського менеджменту.

Ключові слова: банківська діяльність, стратегія, портфельне планування, матриця, аналіз.

Антоненко В.Н., Катранжи Л.Л. СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНОГО (МАТРИЧ-
НОГО) СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

В современных экономических условиях функционирования рынка банковских услуг, характеризующихся 
высоким уровнем агрессивности и сложностью поведения конкурентов, одним из перспективных и актуаль-
ных вопросов является развитие и внедрение в банковскую практику методов портфельного (матричного) 
планирования, обеспечивающих соответствующую эффективность диверсификации деятельности коммер-
ческих банков и требующих особого научного внимания и заинтересованности отечественного банковского 
менеджмента.

Ключевые слова: банковская деятельность, стратегия, портфельное планирование, матрица, анализ.

Antonenko V.M., Katrangi L.L. THE ESSENCE AND PROSPECTS OF THE PORTFOLIO (MATRIX) STRATEGIC 
PLANNING FOR COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

Under current economic conditions, one of the promising and urgent issues is the development and implementa-
tion of banking portfolio (matrix) planning methods, which provide adequate diversification efficiency of commercial 
banks and require special attention to scientific and practical interest on the part of domestic bank management.

Keywords: banking, strategy, portfolio planning, matrix, analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Потужна банківська система є 
атрибутом суверенності держави, запору-
кою її фінансової безпеки. Українська бан-
ківська система досить молода порівняно з 
банківськими системами розвинутих країн. 
Стан та вектор розвитку економіки країни, 
як позитивні зрушення, так і негативні від-
хилення від них, значно й напряму залежать 
від адекватності й ефективності банківської 
сфери. Своєю чергою, надійне функціону-
вання банківського сектору вимагає раці-

онального управління комерційними бан-
ками, у світлі чого особливого значення 
набуває система сучасного портфельного 
планування їхньої розгалуженої диверси-
фікованої діяльності. Саме портфельне 
(матричне) планування охоплює всі сторони 
фінансової діяльності банківської установи, 
забезпечує необхідний контроль над фор-
муванням і використанням ресурсів у роз-
різі складників портфельних матриць та в 
цілому визначає умови і шляхи зміцнення 
фінансового стану комерційних банків.гР
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні сучасні аспекти банківської діяль-
ності та її планування знайшли певне відо-
браження у працях зарубіжних науковців: 
І. Фішера, М. Фрідмана, Дж. Сінкі, П. Роуза, 
І. Ларіонової, Н. Куніциної, К. Садвакасова, 
Л. Батракової, Ю. Масленчикова, а також 
вітчизняних учених: О.Д. Вовчак, А. Герасимо-
вича, М. Денисенка, С. Козьменка, О. Любунь, 
В. Міщенка, А. Мороза, А. Пересади, Л. При-
мостки, Н. Шелудька, Ф. Шпіга.

Найбільш застосовуваними, класичними, 
методами портфельного аналізу та плану-
вання є такі матриці: Boston Consulting Group, 
Mc Kіnsey, Hofer, Артура де Літла, І. Ансоффа, 
Дібба-Сімкіна, Томпсона-Стрікланда, Hussey, 
Р. Купера, Р.І. Абеля.

Портфельний аналіз є особливим і ефек-
тивним засобом захисту від ринкових ризиків. 
У міжнародній банківській практиці управ-
ління ризиками в процесі портфельного пла-
нування розглядається як ключовий напрям 
банківського менеджменту. Значна увага 
приділяється вивченню ризикових сфер і 
основних видів ризиків, пошуку ефективних 
методів контролю, оцінювання та моніторингу 
ризиків, а також створенню відповідних сис-
тем управління.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але, незважаючи на 
наявність теоретичних розробок у галузі порт-
фельного банківського управління та досить 
серйозні виклики банківської практики із цього 
приводу, фінансовий менеджмент вітчизня-
них банків, на жаль, поки що недостатньо 
уваги приділяє впровадженню матричних 
методів управління фінансовою діяльністю 
банків, тобто існує деяка прогалина між тео-
рією і практикою її впровадження.

Кардинальні зміни систем банківського 
менеджменту і процесів портфельного плану-
вання як на мікро-, так і на макрорівні, а також 
моделей регулювання фінансових ринків є 
нагальною потребою, зумовленою змінами у 
світовій фінансовій системі. Наявні органи та 
стандарти управління банківською системою 
не в змозі забезпечити контролюючу вола-
тильність ринку банківських послуг та збіль-
шити прозорість ризик-менеджменту. Незва-
жаючи на виконання основних принципів 
нагляду національним регулятором в особі 
Національного банку України, багато про-
блем залишаються невирішеними, а стратегія 
ризик-менеджменту в процесі портфельного 
планування – недосконалою та обмеженою, 
що продемонструвала остання криза фінан-

сової системи, а тому дослідження питання 
подальшого реформування банківського пла-
нування залишаються актуальними.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – визначити сутність 
та особливості процесу портфельного пла-
нування в діяльності комерційного банку 
та окреслити основні напрями підвищення 
ефективності цього процесу з урахуванням 
сучасного стану розвитку банківської системи 
України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Загалом сутність портфельного пла-
нування полягає в тому, що банк розглядається 
як сукупність стратегічних напрямів діяльності, 
кожна з яких відносно самостійна, а метою 
портфельного планування є узгодження стра-
тегій і найефективніше використання наявних 
інвестиційних ресурсів із точки зору досягнення 
стійкого положення банку в цілому і зростання 
його фінансових результатів.

Портфельне плануванням банківської 
діяльності трактується як функція банків-
ського менеджменту та комплекс заходів, які 
визначають процес установлення конкретних 
цілей та послідовність їх досягнення з ура-
хуванням можливостей найефективнішого 
використання ресурсів кожним підрозділом і 
всім банком, ураховуючи вплив зовнішніх та 
внутрішніх чинників в умовах постійної неви-
значеності кон'юнктури ринку. Процесному 
підходу до планування приділялась увага в 
роботах українських дослідників [1; 2].

Як відомо, основним прийомом порт-
фельного аналізу та планування є побудова 
матриць (про що йшлося вище), за допомогою 
яких банківські продукти та послуги можуть 
порівнюватися один з одним за різними кри-
теріями: темпами росту продажів, відносною 
конкурентною позицією, стадіями життєвого 
циклу, часткою ринку, привабливістю галузі 
та ін. (табл. 1).

У міжнародну банківську практику плану-
вання прийшло в 60-ті роки минулого століття, 
причому основною причиною, що змусила 
банки звернутися до процесу планування, 
було загострення конкуренції. Розроблення 
планів, особливо стратегічних, розглядалось 
як один із дієвих інструментів у боротьбі з кон-
курентами за вихід на нові ринки, залучення 
клієнтури, пошук партнерів тощо. До речі, 
саме ідея і процедура диверсифікації (поділ 
видів діяльності на умовно відокремлені її 
напрями), в умовах якої виникла потреба 
у формуванні портфельних бізнесових 
матриць, напряму пов'язані із захистом від 
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зростаючих ринкових ризиків і поглиблення 
конкурентного тиску.

Головними перевагами портфельних мето-
дів стратегічного аналізу та планування є: 
комплексне дослідження банківських про-
дуктів та послуг, простота і наочність пред-
ставлення можливих стратегій, здебільшого 
конкретні варіанти стратегій, акцент на якісні 
сторони аналізу.

Зарубіжні банки використовують порт-
фельне планування як інструмент досягнення 
високих економічних показників у своїй діяль-
ності (доходу, прибутку, рентабельності тощо) 

і можуть використовувати різні моделі страте-
гічного портфельного планування, наприклад:

– планування на основі «стратегічної прога-
лини», яка дає йому змогу розрахувати нижню 
межу, тобто показники діяльності, яких можна 
досягти на основі трендів, що склалися у попе-
редні періоди діяльності банку. Тобто «стра-
тегічна прогалина» – це «поле стратегічних 
рішень», які мають прийняти керівники банку 
для того, щоб спрямувати наявні тенденції 
(нижня межа) у напрямі досягнення потріб-
них параметрів розвитку банку (тобто верхня 
межа «стратегічної прогалини»). Отже, даний 

Таблиця 1
Характеристика основних методів портфельного планування  

діяльності комерційного банку
Назва 

методу Основна мета Особливості методу

Boston 
Consulting 
Group, 
BCG, БКГ

Розроблення стра-
тегії регулювання 
балансу товарного 
портфелю

Матриця визначає чотири основні позиції, в яких може 
перебувати банківський продукт або послуга (квадранти 
матриці), які отримали назви: «важкі діти» («знаки 
питання»), «зірки», «дійні корови», «собаки». Залежно від 
того, яку позицію займає той чи інший банківський про-
дукт (в якому квадранті матриці він перебуває), обирається 
відповідна стратегія даного бізнесу: збільшення чи збере-
ження частки ринку, збирання врожаю та ліквідація.

General 
Electrik Mc 
Kіnsey

Знаходження най-
вигідніших шляхів 
інвестування

Матриця складається з дев'яти квадрантів і характеризує 
довгострокову привабливість ринку та конкурентну позицію 
банківського продукту на ньому. Основною перевагою є 
можливість виявлення не тільки високого (низького) темпу 
розвитку ринку, або великої (малої) частки ринку, а й про-
міжних позицій. Застосовано комплексні критерії, які харак-
теризують ринкову позицію банку; його привабливість та 
конкурентоспроможність.

Hofer, 
Schendel

Визначення зба-
лансованості 
бізнес-портфеля 
банку

Модель дає змогу отримати стратегічні висновки на базі 
аналізу банківського ринку. Головною перевагою методу є 
можливість точного визначення ідеального портфеля про-
дуктів банку, а основним недоліком – те, що дана модель 
найбільше пристосована лише до взаємозалежних видів 
діяльності банку.

Артура де 
Літла ADL

Вибір напрямів 
диверсифікації

Метод зводиться до того, що окремо взятий бізнес будь-
якого банку аналізується відповідно до концепції життєвого 
циклу окремого банківського продукту.

Ансоффа 
«Товар-
Ринок»

Вибір стратегії для 
окремих банків-
ських продуктів 
або послуг

Матриця застосовується для вибору стратегії банківського 
продукту з альтернативних в умовах зростаючого ринку. 
Відповідно до таких умов, існують чотири стратегічних аль-
тернативи: вдосконалення діяльності, експансія, ринкова 
експансія, диверсифікація.

Томп-
сона-Стрі-
кленда

Оптимізація асор-
тименту банків-
ських продуктів, 
залежно від змін 
на ринку.

Це оптимальний метод для загального аналізу портфелю 
банку в умовах змінного ринку. Головний недолік методу – 
суб'єктивність та відсутність загального показника, за яким 
визначається кількість змінних, і розгляд лише двох чинни-
ків впливу. Проте дає загальну оцінку банківським продук-
там і виділяється достатньою гнучкістю.

Hussey
Аналіз еволюції 
ринкової позиції 
банківського про-
дукту.

Метод застосовується в умовах швидких змін зовнішнього 
середовища, але дає лише загальні рекомендації, залиша-
ючи питання вибору конкретних підходів до стратегічного 
планування відкритими.
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підхід робить акцент на приведення у відповід-
ність «того, що можливо» до «того, чого треба 
досягти». Необхідно зауважити, що для укра-
їнських банків він є принципово прийнятним, 
оскільки кожному з них більшою або меншою 
мірою необхідно переборювати тенденції ско-
рочення діяльності. Орієнтація на пошук ради-
кальних стратегічних рішень для заповнення 
«стратегічної прогалини» дасть змогу відпові-
сти на запитання: «Чи має банк можливості до 
виживання взагалі?» [3, с. 15–16];

– модель, що базується на врахуванні рин-
кових переваг і тісно пов'язана з використан-
ням результатів SWOT-аналізу. Основна увага 
під час використання цієї моделі приділяється 
врахуванню інтересів акціонерів, які беруть 
участь у прийнятті рішень стосовно страте-
гічних заходів, що забезпечують довгостроко-
вий розвиток банку. Використання цього під-
ходу обмежене через складність у визначенні 
та балансуванні інтересів великої кількості 
акціонерів, а ринкові переваги трактуються 
різними групами акціонерів по-різному, що 
зумовлює труднощі в складанні стратегічних 
і тактичних планів, контроль над їх виконан-
ням, інтерпретацію отриманих результатів;

– модель створення та підтримки конкурен-
тоспроможності банку, стосовно якої необхідно 
прокоментувати таке: визначення конкурен-
тоспроможності банку принципово є доволі 
складним процесом, який має враховувати 
різні сторони діяльності банку та потребує 
розв'язання специфічних завдань. В умовах 
української дійсності чинники впливу на конку-
рентоспроможність комерційних банків є дещо 
спотвореними й офіційно не достовірними;

– модель створення позитивного іміджу 
банку, яка дає його керівництву можливість 
обрати варіант інвестування в забезпечення 
довгострокового функціонування, тому що 
банки з надійною репутацією мають лояльних 
клієнтів, довгострокових партнерів, широкий 
доступ до залучення коштів тощо. Засто-
сування в українських умовах цієї моделі, 
на нашу думку, буде сприяти позитивному 
руху банку в бік завоювання чи розширення 
ним своєї ринкової позиції за рахунок такого 
майже суб'єктивного чинника, як репутаційна 
(іміджева) спроможність;

– модель портфельного планування, яка 
враховує розміри банку, базується на такому: 
розміри банку залежать від масштабів попиту 
на його послуги, депозитної бази, технологій, 
що використовуються банками, тощо. Вели-
кий банк має розвинений апарат управління, 
достатню кількість грошових та інтелекту-

альних ресурсів, використовує планування в 
повному обсязі з проходженням необхідних 
етапів, підетапів, процедур та операцій ство-
рення системи планів, проектів і програм. 
Для невеликих банків або філій використо-
вується спрощений варіант стратегічного 
планування, оскільки обсяги інформації, що 
використовується під час формування пла-
нів, досить невеликі [4, с. 112–113], тому роз-
мір банку впливає і на рівень управлінського 
ризику під час вибору і реалізації стратегії, 
а через це – і на ефективність прийнятих 
управлінських рішень.

Залежно від обраного підходу до розро-
блення стратегії портфельного планування, а 
також від особливостей функціонування банку 
можна застосовувати різні варіанти організа-
ції процесу стратегічного планування.

Розглянуті вище і відомі в спеціальній 
літературі підходи до портфельного плану-
вання діяльності комерційних банків в Укра-
їні поки що використовуються недостатньо, 
що, безумовно, знижує взагалі ефективність 
та результати їхньої діяльності, тому вису-
вається актуальне і першочергове завдання 
вдосконалення банківського менеджменту, 
яке полягає у запровадженні вказаних мето-
дик у практику вітчизняних комерційних бан-
ків. Упровадження і практичне використання 
цих методів дасть можливість вітчизняним 
банкам обґрунтовано формувати стратегічні 
рішення, зменшувати ймовірність і вартість 
стратегічних помилок і підвищувати ефектив-
ність банківської діяльності.

Для перспективного застосування порт-
фельного планування і матричних методів 
його здійснення варто спочатку провести 
ранжирування наявних банківських портфе-
лів, базуючись на певних критеріях їх дифе-
ренціації. Такими критеріями, на нашу думку, 
доцільно вважати: по-перше, частку у фінан-
сових результатах діяльності банку (ступінь 
впливу на результати), по-друге, ризикова-
ність того чи іншого портфеля. Ранжирування 
необхідне для того, щоб акцентувати увагу на 
найбільш значущих портфелях і саме для них 
у подальшому розробляти відповідні матриці, 
поділяючи портфельні складники на матричні 
діапазони, які були, наприклад, указані в роз-
глянутих у табл. 1 матрицях.

Спектр портфелів (матриць), які застосову-
ються у фінансовій діяльності банків, є доволі 
широким, але найбільш значущим і впливо-
вішим на результати їх діяльності є кредит-
ний і депозитний портфелі. Вони фінансово 
пов'язані між собою і є взаємообумовленими.
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Стосовно критерію ризикованості, то ці 
портфелі (кредитний і депозитний) у силу 
досить складної економічної ситуації в кра-
їні та інших як суб'єктивних, так і об'єктивних 
чинників характеризуються зараз високим 
рівнем банківського ризику, тому вдоскона-
лювання портфельного планування банків-
ської діяльності у вітчизняних банках має йти 
у галузі матричного формування кредитних і 
депозитних портфелів.

Варто також зупинитися ще на такому 
аспекті у плануванні банківських портфелів: 
стратегічне планування, в якому застосо-
вуються досліджувані матричні методи, є за 
своєю сутністю інноваційним, а різних страте-
гій та їхніх різновидів може бути доволі значна 
сукупність. Пояснюється це тим, що велика 
кількість зовнішніх і внутрішніх чинників, що 
у певній сукупності впливають на вибір тієї 
чи іншої стратегії, збільшують і набір стра-
тегічних можливостей, до яких може звер-
нутися банківське керівництво. У сучасних 
умовах здійснення банками своєї діяльності 
кількість як зовнішніх, так і внутрішніх чинни-
ків безупинно зростає, тому в геометричній 
прогресії зростають і їх сполуки. Саме із цієї 
причини значно актуалізується інноваційний 
підхід під час запровадження портфельного 
планування у банках, що вимагає від них уве-
дення у їх портфельні матриці та зваженого 
й обґрунтованого розвитку нових видів фінан-
сових послуг та продуктів.

Інноваційний підхід нещодавно був вико-
ристаний під час розроблення стратегії роз-
ширення депозитного портфелю і введення 
нової депозитної лінійки для клієнтів фізич-
них осіб у ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit bank). 
Відповідно до цієї стратегії, потенційні покупці 
нової послуги поділяються на п'ять категорій:

– «фанати новинок»: їхня реакція надзви-
чайно важлива для банківського продавця 
нової депозитної послуги, бо вони виступають 
для продавця як своєрідний тестовий май-
данчик для інновацій; окрім того, вважається, 
що «фанати новинок» є соціально активними 
людьми, тому можуть розглядатися як безко-
штовні носії реклами інновацій;

– «ранні пташки», які акцентують увагу на 
наявності власної думки про все, що відбува-
ється, думки про себе як про досить гнучку і 
грамотну особистість;

– «рання більшість» – включає в себе тих 
споживачів, яких зазвичай називають масо-
вими. Ці покупці, як правило, не володіють 
лідерськими якостями і вважають за краще 
пливти за течією. Вони купують нові послуги 

тому, що так робить велика частина їх друзів 
або знайомих, або тому, що так прийнято;

– «пізня більшість», що об'єднує різні групи 
покупців, які з тих або інших причин досить 
скептично ставляться до нового. Так само 
як і «рання більшість», ця категорія охо-
плює найбільш значну частину споживачів 
нового продукту, що з'явився на ринку. Коли 
вони починають купувати нову послугу, це є 
для банку-продавця сигналом, що товар або 
послуга виходить на максимальний рівень 
продажу. Суворо кажучи, до цього часу нову 
послугу вже не можна назвати «новою», 
оскільки до неї вже пристосовувалося пере-
важна більшість потенційних споживачів;

– п'ята категорія – «проти» – відверті про-
тивники нових послуг. Відомо, що споживачі 
можуть спочатку відкидати нову послугу з абсо-
лютно різних причин (упевненість, що попере-
дня послуга мала більш цінні якості, почуття 
дискомфорту під час поводження з незнайо-
мими продуктами, невдоволення більш висо-
кою ринковою ціною на нову послугу та ін.).

Для банку як продавця інновації перспек-
тиви останньої багато в чому визначаються 
реакцією з боку перших двох категорій, тому 
що це найбільш соціально активна і гнучка 
група споживачів, переважна більшість яких 
володіє достатніми лідерськими якостями, 
щоб впливати на споживчий вибір великого 
числа інших споживачів. «Фанати новинок» і 
«ранні пташки», таким чином, потребують осо-
бливого відношення з боку банку-продавця. До 
речі, останнім часом прогресивні комерційні 
банки схиляються до реалізації різних про-
грам лояльності серед різних категорій спожи-
вачів залежно від їх реакції на нові продукти і 
послуги та здібності до сприйняття інновацій.

Портфельне планування деякою мірою 
вже застосовується у вітчизняних банках; 
зокрема, у ПАТ «ПриватБанк», в якому 
портфельним методам приділяється відпо-
відна їм увага. У табл. 2 (в якій застосовані 
вказані нижче порядкові позначення) зро-
блений SWOT-аналіз цього банку для оцінки 
основних факторів, що впливають на його 
діяльність.

Такими внутрішніми факторам є:
1. Сильні сторони банку:
1.1. Великі фінансові можливості за рахунок 

фінансових ресурсів власників та інвесторів.
1.2. Гарна та надійна репутація в іноземних 

банках.
1.3. Ефективна корпоративна культура.
1.4. Довгострокові відносини з ключовими 

клієнтами – юридичними особами.
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1.5. Велика кількість регіональних відді-
лень у різних областях України.

1.6. Професійні працівники.
1.7. Впізнаваність бренду.
2. Слабкі сторони банка:
2.1. Недостатньо ефективна діюча марке-

тингова політика.
2.2. Висока порівняно з іншими банками 

вартість обслуговування.
2.3. Недостатня увага до роботи на ринку 

депозитів фізичних осіб.
2.4. Концентрація на короткострокових від-

носинах із клієнтами.
2.5. Відсутність стратегічного плану-

вання.
2.6. Слабке корпоративне навчання, від-

сутність тренінгів із продаж.
До зовнішніх чинників належать:
3. Можливості:

3.1. Збільшення обсягів ресурсів за раху-
нок залучення коштів іноземних банків.

3.2. Підвищення лояльності до фізичних 
осіб.

3.3. Збільшення частки банку в сегменті 
депозитів фізичних осіб.

3.4. Залучення на обслуговування інозем-
них компаній, що приходять на український 
ринок.

3.5. Залучення коштів інвесторів за раху-
нок додаткової емісії акцій.

3.6. Здійснення ефективних PR-акцій.
4. Загрози:
4.1. Скорочення фінансування з боку осно-

вних інвесторів та власників банку.
4.2. Скорочення фінансування з боку інших 

іноземних банків.
4.3. Можливі негативні зміни в макроеконо-

мічній ситуації.

Таблиця 2
SWOT-матриця оцінки факторів, що впливають на діяльність ПАТ «ПриватБанк»

Сильні / 
cлабкі 

сторони
Можливості

Сильні / 
cлабкі 

сторони
Загрози

1.1 3.1 3.6 1.1 4.1 4.2 4.3 4.6
1.2 3.1 3.4 3.6 1.2 4.2 4.4 4.5 4.6
1.3 3.2 3.3 3.6 1.3 4.1 4.4 4.5
1.4 3.4 3.5 3.6 1.4 4.3 4.4 4.5
1.5 3.2 3.3 3.4 1.5 4.1 4.4 4.5
1.6 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 1.6 . 4.4 4.5
1.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 1.7 4.1 4.2 4.3 4.4
2.1 3.5 3.6 2.1 4.3 4.4 4.5
2.2 3.2 3.3 3.4 2.2 4.4 4.5
2.3 3.2 3.4 3.5 2.3 4.3 4.4 4.5
2.4 3.3 3.4 2.4 4.4 4.5
2.5 3.1 3.5 2.5 4.4 4.5 4.6
2.6 3.2 3.3 3.4 2.6 4.4 4.5

Таблиця 3
Стратегічні альтернативи розвитку ПАТ «ПриватБанк»

Стратегічні проблеми, сформульовані 
на основі виявлення парних комбінацій 
сильних і слабких сторін підприємства 

з можливостями та загрозами в 
зовнішньому середовищі

Стратегічні альтернативи, сформульовані 
на основі виявлення парних комбінацій 
сильних і слабких сторін підприємства з 

можливостями та загрозами в зовнішньому 
середовищі

Скорочення фінансування з боку основних 
інвесторів та власників банку.
Скорочення фінансування з боку інших іно-
земних банків.
Можливі негативні зміни в макроекономіч-
ній ситуації.
Зростання конкуренції з боку українських 
банків.
Коливання попиту на фінансовому ринку.

Збільшення обсягів ресурсів за рахунок залу-
чення коштів іноземних банків.
Підвищення лояльності до фізичних осіб.
Збільшення частки банку в сегменті депозитів 
фізичних осіб.
Залучення на обслуговування іноземних ком-
паній що приходять на український ринок.
Залучення коштів інвесторів за рахунок додат-
кової емісії акцій.
Здійснення ефективних PR-акцій.
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4.4. Зростання конкуренції з боку україн-
ських банків.

4.5. Зростання конкуренції з боку інозем-
них банків.

4.6. Коливання попиту на фінансовому 
ринку.

На основі аналізу SWOT-матриці склада-
ється перелік планових стратегічних альтер-
натив розвитку банку (табл. 3).

Отже, ефективна система банківського 
портфельного планування повинна вирішу-
вати стратегічні завдання управління бан-
ками, забезпечуючи їм надійне наукове 
обґрунтування.

Висновки з цього дослідження. На 
сучасному етапі розвитку національної еко-
номіки, з урахуванням її наявних фінансових 
проблем та невирішених питань однією з най-
більш актуальних і тих, що негайно вимагають 
свого кардинального вирішення, є проблема 
управління банківським сектором економіки, 
і зокрема розвиток сучасних методичних під-
ходів до планування банківської діяльності. 
Збільшення ризиків та конкурентного тиску на 
фінансових ринках, погіршення макроеконо-
мічної ситуації вимагає від вітчизняних банків 
поширення захисних диверсифікаційних про-
цесів та впровадження портфельних (матрич-
них) методів планування.

Попри існування значної кількості різного 
роду матриць теорія і практика портфельного 
планування в українських банках ще не осво-

єна. Наданий у статті огляд діючих матричних 
методик окреслює напрями їх використання 
національними комерційними банками, а 
також переваги та недоліки цих методик.

Висувається ідея ранжирування банків-
ських портфелів залежно від двох крите-
ріїв: частки певного продуктового портфеля 
у фінансових результатах діяльності банку 
(ступінь впливу на його результати) і ризико-
ваності того чи іншого портфеля. За рангами 
цих двох критеріїв першочергове значення 
мають кредитний і депозитний портфелі.

Зроблений авторами аналіз досвіду порт-
фельного планування в закордонних та 
вітчизняних банках виявив потенційні можли-
вості щодо його поширення для покращення 
стратегічного управління в комерційних бан-
ках, про що, до речі, свідчать результати його 
впровадження у ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit 
bank) та ПАТ «ПриватБанк».

Окрім того, автори наголошують на необ-
хідності акцентування наукової уваги на 
поглибленні досліджень портфельного пла-
нування банківської діяльності, що відповідає 
інтересам і комерційних банків, і держави – 
Національного банку України. Саме про-
фесійне і науково обґрунтоване управління 
вітчизняними комерційними банками на базі 
впровадження в їх діяльність портфельних 
методів дасть змогу підтримувати їх надій-
ність і ефективність та в цілому стане анти-
кризовим загальноекономічним чинником.
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Стаття присвячена дослідженню сутнісних характеристик та можливостей ендавмент фінансування освіти 
в контексті розвитку інноваційної економіки країни. Звернуто увагу на роль освітньої складової для забез-
печення прогресивних змін в національній економіці. Оцінено перспективи та ендавмент резерви зміцнення 
освітньої складової інноваційної економіки України.
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ОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию сущностных характеристик и возможностей эндавмент финансиро-
вания образования в контексте развития инновационной экономики страны. Обращено внимание на роль 
образовательной составляющей для обеспечения прогрессивных изменений в национальной экономике. 
Оценены перспективы и эндавмент резервы укрепления образовательной составляющей инновацион-
ной экономики Украины.
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Gernego Iu.O. ENDOWMENT FINANCING OF INNOVATIVE ECONOMY’S EDUCATIONAL COMPONENT 
IN UKRAINE

The article is devoted to investigation of endowment funding essence and its educational capabilities within inno-
vation economy. The attention is paid to the role of the educational component, providing progressive changes in the 
national economy. The prospects of endowments reserves to strengthen the educational component of innovative 
economy in Ukraine are estimated.

Keywords: endowment fund, financing, education, innovative economy, innovative development.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стрімкий розвиток сучасного сус-
пільства нерозривно пов’язаний із динамі-
кою наукового прогресу, трансформацією 
нової парадигми інноваційного розвитку та 
економічного зростання. Систематичне наро-
щення інноваційного потенціалу національ-
ної економіки вимагає дотримання безумов-
них вимог для трансформації технологічної, 
відтворювальної та інституційної структури 
економіки, зокрема, збереження прогресив-
них тенденцій та пріоритетів розвитку освіти 
та науки. В основі конкурентоспроможності 
національної економіки лежать її інноваційні 
характеристики, а саме здатність система-
тично продукувати інновації та підтримувати 
сталі тенденції інноваційного розвитку. Відбу-
вається формування інноваційної економіки. 
Проте, розбудова інноваційної економіки є 
можливою лише за умови розбудови якісної 
системи освіти, що забезпечить формування 

та підтримку високої якості людського капі-
талу, як рушійної сили для впровадження 
нових технологій, інноваційного розвитку клю-
чових сфер суспільного життя.

У свою чергу, в Україні однією із нагаль-
них потреб реформування освіти є обме-
жені обсяги фінансування. Державне фінан-
сування забезпечує «просте відтворення» 
освіти, яке дозволяє підтримувати наявні 
тенденції та напрями науково-освітніх про-
цесів. Приватні навчальні заклади, здебіль-
шого, націлені на підтримку наявного спектру 
послуг, недостатнім є рівень інтеграції освіт-
ньої та наукової складових. У такому випадку, 
в Україні актуальності набуває обґрунтування 
можливостей використання ресурсів так зва-
них ендавмент фондів. Корисним є дослі-
дження досвіду залучення додаткових ресур-
сів за допомогою ендавменту для фінансової 
стабілізації вищих навчальних закладів у роз-
винених країнах світу.

© гернего Ю.о.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основу для дослідження фундаменталь-
них питань інноваційної економіки становлять 
праці класиків політичної економіки та наших 
сучасників, зокрема: І. Бланка [1], В. Гейця [2], 
Л.Дж. Гітмана [3], В. Зянько, І. Єпіфанова [4], 
Н. Краус [5], Г. Менш [6] та інших. Перспек-
тиви застосування можливостей ендавменту 
для забезпечення реформування вітчизняної 
освіти розглянули наші сучасники, а саме: 
Рябков К., Покідіна В. [7], Магута О. [8], Рома-
новський О. [9].

В свою чергу, посилення уваги вітчизняних 
науковців до названих вище проблем зумов-
лене виникненням законодавчого базису 
для реалізації практики ендавменту вищими 
навчальними закладами в Україні. Зокрема, 
Податковим кодексом України [10] визначено 
вітчизняне трактування ендавменту, Законом 
України «Про вищу освіту» [11] передбачено 
можливість для створення сталих ендавмент 
фондів, окремі аспекти технології функціону-
вання ендавмент фондів зазначені в законі 
«Про благодійну діяльність та благодійні орга-
нізації» [12].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи 
на наявний законодавчий та науковий доро-
бок стосовно зарубіжного досвіду та можли-
востей застосування практик ендавменту в 
Україні, все ще не достатньо обґрунтованим 
залишається питання розрахунку очікуваного 
впливу приросту інвестицій в освіту на клю-
чові індикатори інноваційної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). З огляду на практичну актуаліза-
цію та потребу подальшого розвитку теоре-
тичних обґрунтувань наведених вище питань, 
метою нашого дослідження є оцінка фактич-
ного впливу додаткових інвестицій в освіту на 
ключові індикатори конкурентоспроможності 
інноваційної економіки України, розробка реко-
мендацій щодо можливостей розповсюдження 
технологій ендавменту в нашій державі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В сучасних умовах спостерігаємо 
систематичну популяризацію вищої освіти в 
Україні. Зокрема, серед вітчизняних випус-
кників близько 85% одразу вступають до 
вищих навчальних закладів. Для порівняння, 
у США такий відсоток становить лише 66% 
[8]. Водночас, відповідно до розрахунків між-
народних фахівців у рейтингу Глобального 
індексу інновацій, США перебуває на 4-тому 
місці (61,40 балів), а наша держава на 56-му 
(35,72 балів) [13]. Зважаючи на високу заці-

кавленість вітчизняного населення освітою та 
існування перспективи подальшого розвитку 
освітніх тенденцій, можемо стверджувати про 
наявний потенціал розвитку інноваційної еко-
номіки України за рахунок стимулювання та 
перепрофілювання її освітньої складової. 

Одними із визначальних індикаторів конку-
рентоспроможності національної економіки на 
міжнародному ринку та результативності впро-
вадження інновацій на національному рівні є 
ВВП та додана вартість, які формуються також 
і з огляду на галузеву структуру. Зокрема, 
освітню компоненту ВВП подано в табл. 1.

Таблиця 1.
Результативність  

освітньої компоненти ВВП*

Період
Освітня 

складова 
ВВП, млн грн

Інвестиції в 
освіту, млн грн

2010 53462 1818,4
2011 59377 2090,7
2012 71771 1463,5
2013 77986 1030,5
2014 76068 820,9
2015 82778 1540,1

* Джерело: узагальнено автором за [14].

У якості методологічного інструменту для 
вартісної оцінки освітньої складової ВВП, 
аналізу перспектив інноваційного зростання 
за рахунок поліпшення фінансування освіти, 
використаємо розроблену англійськими вче-
ними П. Самуельсоном і Дж. Хіксом модель 
мультиплікатора-акселератора.

Yt = A + MPC * Yt–1 + V * (Yt–1 – Yt–2),       (1)
де Yt, Yt–1, Yt–2 – плановий дохід під дією 

мультиплікатора-акселератора; дохід у попе-
редньому та позаминулому періоді відповідно;

А – сума автономних витрат / автономних 
інвестицій (незалежних від зовнішніх факторів);

MPC – коефіцієнт мультиплікації;
V – коефіцієнт акселерації.
Ефект мультиплікатора-акселератора 

дозволяє охарактеризувати механізм само-
підтримуючих циклічних коливань економічної 
системи. Зростання інвестицій на певну вели-
чину формує основу для збільшення націо-
нального доходу на значно більшу величину 
внаслідок ефекту мультиплікатора. У свою 
чергу, такий збільшений дохід призведе в 
майбутньому (з певним лагом) випереджаюче 
зростання інвестицій внаслідок дії акселе-
ратора. Такі похідні інвестиції, які є елемен-
том сукупного попиту, породжують наступний 
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мультиплікаційний ефект, який також збіль-
шить дохід, тим самим спонукаючи підприєм-
ців до вкладення нових інвестицій. В реальній 
економіці MPC>1 і 0,5<V, при якому значення 
показників національного доходу можуть про-
тягом 5-10 років набути величезних розмірів 
[15, с. 349]. 

На основі даних Державної служби статис-
тики України розраховуємо значення авто-
номних інвестицій в освіту для 2015 року, 
тобто такий обсяг ресурсів, який здатний 
забезпечити інноваційний розвиток, незважа-
ючи на дерегулюючі зовнішні фактори (в т. ч. 
інфляцію):

A2015=Y2015–(MPC*Y2014+V*(Y2014–Y2013))     (2)
В основу нашої моделі кладемо значення 

мультиплікатора рівне одиниці, акселера-
тор – 0,5. А2015 становитиме 7669 млн грн, що 
значно більше величини фактичних інвести-
цій, вкладених у галузь освіти. Тому, очевид-
ною є потреба залучити додаткові фінансові 
ресурси для освітніх потреб.

На наступному етапі дослідження згідно 
з формулою (1) розраховуємо прогнозоване 
значення ВВП, продукованого за рахунок 

освіти, за умови застосування нормативних 
значень мультиплікатора та акселератора та 
визначеного на попередньому етапі обсягу 
автономних інвестицій. У такому випадку змо-
дельована величина ВВП, продукованої за 
рахунок освіти, становитиме 93802 млн. грн.

Для оцінки можливої зміни ВВП на основі 
результативного використання його освітньої 
компоненти розраховуємо темп приросту 
модельованої величини освітньої складової 
ВВП до її фактичного значення у 2015 році.

,                   (3)

де Ym – модельована величина ВВП.
У результаті розрахунків отримаємо зна-

чення 110,24%. Це означає, що розвиток 
освітньої складової може забезпечити подво-
єння свого наявного вкладу у ВВП. В свою 
чергу, з огляду на значну різницю між розрахо-
ваною величиною автономних інвестицій та їх 
фактичним значенням, очевидною є потреба 
зміни структури фінансування освітньої скла-
дової інноваційної економіки.

Прикладом сучасної моделі фінансування 
освіти є одна із найбільш інноваційних у світі 
економіка США, де широке розповсюдження 

Рис. 1. Технології ендавмент фондів у США*
* Джерело: узагальнено автором за [7; 16].

Ендавмент фонд
сума коштів або цінних паперів у безстроковому фонді, 

який створюється на основі благодійних внесків від донорів

Завдання 1: Забезпечення стабільності
Незважаючи на те, що інвестиційний дохід від ендавментів залежить від 

багатьох факторів, таких як стан фінансового ринку та обраної 
інвестиційної стратегії, більшість університетів дотримується певних 
правил щодо використання цього прибутку для більш-менш сталого 

надходження коштів. Ця стабільність є запорукою того, що внутрішні 
проекти чи програми університету в майбутньому будуть реалізовані.

Завдання 2: Забезпечення гнучкості в питаннях інвестування
Ендавменти дають можливість швидше та точніше реагувати на зміни в 

демографічній ситуації, доходах громадян та соціальному статусі 
студентів, що стає особливо важливим в умовах значного скорочення 

державних витрат на вищу освіту.

Найбільші ендавмент 
фонди найбільших 
вищих навчальних 

закладів

Великі ендавмент 
фонди невеликих 

вишів

Незначні ендавмент 
фонди невеликих 

вишів
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знайшли технології формування ендавмент 
фондів, капіталізація яких для 89 найбільших 
американських університетів перевищила 
381 млрд дол. США (рис. 1).

Найбільші ендавмент фонди у США – це 
фонд Гарвардського університету, який стано-
вить 35,9 млрд дол. США; система універси-
тету Техасу з фондом обсягом 25,4 млрд дол. 
США; Єльський університет з ендавмент фон-
дом в 23,9 млрд дол. США [17]. Аналітичний 
огляд зазначених вище тенденцій дозволяє 
зробити висновок про те, що ендавмент фонди 
у США формуються переважно на базі най-
більш успішних вищих навчальних закладів. 
На основі аналізу визначення та практичних 
прикладів функціонування ендавмент фондів, 
з-поміж основних мотивів формування ендав-
мент фондів можемо виокремити:

– особистий імідж благодійника та іннова-
ційно-активного суб’єкта;

– реклама суб’єкта господарювання, як 
такого, що підтримує інноваційні тенденції в 
освіті;

– можливість здійснити вклад у розвиток 
майбутнього людського капіталу підприєм-
ства;

– можливість отримати додаткові переваги 
від інтеграції науки та виробництва.

Одночасно, ендавмент фонди створюють 
базу для переходу вищих навчальних закла-
дів на якісно новий рівень. Тому, на прикладі 
вищих навчальних закладів у США, звернемо 
увагу на основні наслідки створення ендав-
мент фондів:

– підтримка взаємозв’язку «бізнес – наука – 
суспільство», що сприятиме підтримці згурто-
ваності суспільства, узгодження інтересів та 
пріоритетів розвитку науки та бізнесу;

– фінансування переходу освіти на якісно 
новий рівень, що стане основою для майбут-
нього переходу на якісно новий рівень вироб-
ництва;

– сприяння формуванню та розвитку люд-
ського капіталу, що у довгостроковій перспек-
тиві забезпечить перехід продуктивних сил на 
інноваційний рівень.

Зазначені вище мотиви для створення 
ендавмент фондів характеризують перспек-
тиву підвищення рівня умотивованості та обі-
знаності суспільства, що є хорошою ознакою 
для майбутнього позитивного сприйняття 
інноваційних змін. Поряд із цим, наслідки 
функціонування ендавмент фондів для 
потреб освіти мають прямий вплив на іннова-
ційний розвиток національної економіки, фор-
мування її інноваційної парадигми.

Натомість, в Україні понад 70% ресурсів 
у загальній структурі фінансування освіти 
мають державне походження, приватні інвес-
тиції надаються здебільшого у формі плати 
за навчання та являються є домашніх гос-
подарств. Ендавмент фонди знаходяться на 
етапі започаткування, що, зокрема, пов’язано 
із низьким рівнем поінформованості суспіль-
ства (в т. ч. освітянського сектору) із їх сутніс-
ними характеристиками та перевагами.

На сьогодні в Україні ендавмент фонди 
створені лише на базі Інституту міжнародних 
відносин Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка (розмір близько 
245 288 грн) та при Університеті банківської 
справи Національного банку. Мета створення 
таких фондів визначається як формування 
основи для забезпечення фінансової стабіль-
ності інституту, успішної реалізації його освіт-
ніх та наукових програм і проектів, розвиток 
інфраструктури та незалежність від економіч-
них і суспільних коливань [7].

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, в результаті дослідження ендавмент 
фінансування освітньої складової інновацій-
ної економіки в Україні, можемо підсумувати 
наступне:

– освіта є однією із найважливіших компо-
нент формування ВВП інноваційної економіки 
країни, оскільки саме цей компонент має від-
творювальний характер, є активною складо-
вою, імпульсом для трансформації пріорите-
тів інноваційного розвитку;

– однією із основних проблем інновацій-
ного розвитку освіти є нестача фінансування, 
що пов’язано із її соціальною природою та 
часто довгостроковим характером очікувань 
економічного ефекту;

– ендавмент фінансування є одним із най-
більш оптимальних джерел розвитку освіт-
ньої складової інноваційної економіки, що 
пов’язано із його соціальною (благодійною) 
природою та одночасно інноваційним (попу-
ляризаційним) характером.

В контексті формування та розвитку інно-
ваційної економіки України надаємо наступні 
рекомендації для трансформації та інновати-
зації вітчизняної освіти:

– важливим є перегляд структури фінансу-
вання освіти, як на державному, так і на регіо-
нальному рівні, що дозволить виділити певну 
частку державного ресурсу на цілі підвищення 
рівня обізнаності серед потенційних інвесторів;

– на рівні вищих навчальних закладів, у 
свою чергу, постає потреба акумулювання 
внутрішніх ресурсів для активізації створення 
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ендавмент фондів за ініціативою внутрішніх 
контрагентів;

– на рівні бізнес-структур варто звернути 
увагу на рівень обізнаності провідних фахів-

ців щодо передових освітніх тенденцій, що 
стане основою для продуктивної співпраці 
із вищими навчальними закладами на базі 
ендавмент фонду.
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In terms of the present role and functions of the state in the new market conditions, characterizing its actions in 
the financial and economic area, is one of the characteristic components of the state content essence of financial 
control. This publication features found the state of financial control as part of the financial security. These financial 
security threats related to not effective financial controls and, leaning fundamental work of leading scientists gener-
alized problem to quality solution and subsequent implementation at the current stage of development and urgent 
measures for its reform.

Грищук Н.В. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В умовах сьогодення роль і функції держави в нових, ринкових умовах, що характеризують її дії у фінан-
сово-економічному просторі, стає однією з характерних змістовних складових сутності державного фінан-
сового контролю. В даній публікації висвітлені особливості державного фінансового контролю як складової 
фінансової безпеки держави. Наведені загрози фінансовій безпеці, пов'язані з неефективністю фінансового 
контролю, а також, опираючись фундаментальні праці провідних науковців, узагальнено проблеми, які потре-
бують якісного вирішення й подальшого впровадження на сучасному етапі розвитку та першочергові заходи 
для його реформування.

Ключові слова: контроль, фінанси, фінансова безпека, державний фінансовий контроль, система дер-
жавного фінансового контролю, суб’єкти господарювання

Грищук Н.В. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

В условиях нынешнего времени роль и функции государства в новых, рыночных условиях, которые ха-
рактеризуют ее действия в финансово-экономическом пространстве, становится одной из характерных со-
держательных составляющих сущности государственного финансового контроля. В данной публикации ос-
вещенные особенности государственного финансового контроля как составной финансовой безопасности 
государства. Приведены угрозы финансовой безопасности, связанные с неэффективностью финансового 
контроля, а также, опираясь фундаментальные труды ведущих ученых, обобщены проблемы, которые нуж-
даются качественного решения и дальнейшего внедрения на современном этапе развития и первоочеред-
ные меры для его реформирования.

Ключевые слова: контроль, финансы, финансовая безопасность, государственный финансовый кон-
троль, система государственного финансового контроля, субъекты хозяйствования.

Introduction. In the context of the growth cri-
sis in almost all sectors of the economy Ukraine 
economic security compliance issue arises quite 
sharply. Since the process of economic activity is 
impossible without ensuring its sufficient level of 
financial resources, special consideration needs 
financial security of the state. Improving public 
financial control is an important guarantee for 
preserving social orientation of economic and 
financial policy in the course of its financial activ-
ities and ensuring its financial security. That par-
ticular role and functions of the state in the new 
socio-economic (market) conditions that char-
acterize its action in the financial and economic 
area, is one of the characteristic components of 
meaningful public financial nature of state control.

Analysis of recent researches and publi-
cations. Problems of formation of an effective 
system of financial control received considera-
ble attention in the research of local scientists 
as Butynets F.F., Syvulsky M.I., Simonenko V.K., 
Pihotskyy V.F. Theoretical financial security 
bases covered in writings Baranovsky A.I., Suk-
horukov A.I., Ladyuk A.D, et al. Justification 
role of financial control to ensure the economic 
security of the state dedicated to the study Iva-
nova I.M., Lysyak L.V. However, in our opinion, 
the current state of Ukraine's economy, including 
the financial sector needs further research.

Previously unsettled problem constituent. 
Earlier unresolved question is aimed at detec-
tion and search trends improve financial control 
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is a component of financial security. Aspects 
of financial security and public financial control 
mainly considered in isolation, without revealing 
their relationship. All this makes the relevance 
and timeliness of the chosen research topic. 

Main purpose of the article. Controversial 
issues that determine the main aim is to deter-
mine the role and range of tasks of financial con-
trol to ensure the financial security of Ukraine; 
financial security threats associated with the 
imperfect system of financial control, and by 
bringing the national system of financial control 
in line with international standards to maximize 
the effectiveness of its operation.

Results and discussions. During finan-
cial security should be understood as a state 
of financial, monetary, foreign exchange, bank-
ing, budget, tax systems, which characterized 
by balance, resistance to internal and external 
negative effects, the ability to ensure effective 
functioning of the national economic system and 
economic growth [1].

Financial security state – is the protection of 
state interests in the financial sector or a state 
budget, tax and monetary system that guaran-
tees state's ability to effectively generate, store 
excessive depreciation and rational use of finan-
cial resources of the country for its economic 
and social development and maintenance finan-
cial obligations [2].

Financial security has the following compo-
nents: fiscal security, currency security, mon-
etary security, debt security, insurance market 
safety, security stock market. Each component 
has exceptional importance and deserves some 
research. An extremely important component of 
financial security is the security budget.

Budget security – a state of solvency of the 
state, taking into account the balance of reve-
nues and expenditures of state and local budg-
ets and the efficient use of public funds 1].

Financial and economic instability of recent 
years contributed to deepening economic reces-
sion that led to the aggravation of the crisis of 
public finances and the formation of a significant 
budget deficit. Thus, in conditions of acute short-
age of public financial resources and improve 
management to ensure effective and efficient use 
is an extremely important issue for Ukraine. In this 
regard, the objective is gaining weight control in 
public administration and the need to develop sci-
entific bases of financial control and independent 
audit of the movement of financial resources and 
management of the state in this area.

By public sector happens a redistribution of 
national product. Effective its operation has a 

key role in the domestic economy. This is deter-
mined by many factors: the state of the domestic 
legal framework, timeliness, performance devel-
opment and execution of the state budget, the 
budget balance flows like. Managing your finan-
cial resources of the state is impossible without a 
clear system of state financial control.

The objective necessity of financial control 
due to the fact that at the macro level it is a 
tool to enhance the functioning of the economy, 
ensuring circulation of financial resources in 
accordance with the parameters set by the legis-
lation, completeness taxes and charges, block-
ing activities that threaten national security. This 
activity brings significant social threats that affect 
large groups of people and violate the legitimate 
interests of the state, business and society as 
a whole since it monopolizes markets and aims 
to organize the state banned the production of 
goods and services [3].

In fact, effective state financial control is not 
only a diagnostic system that indicates a devia-
tion from the norm, and can provide preventing 
illegal and inefficient use of financial resources 
of the state. The problem is that the financial 
control in Ukraine has not systemic in nature and 
has failed to fulfill the tasks that must perform 
both the macro and micro levels.

Perfect functioning system of financial con-
trol to comply with financial security, in our view, 
should provide:

1. The observance of financial discipline.
2. The legality, efficiency, transparency and 

proper use financial resources of the state.
3. Completeness of formation of the state and 

local budgets.
4. Efficient redistribution of GDP between 

the various sectors of the economy and social 
groups.

In financial crisis, when the financial security 
of the state faces a significant enough threat, 
another financial control function is the enforce-
ment of anti-crisis measures with minimal cost of 
resources and time.

Control of the state budget funds realized 
through the following areas:

1) to ensure the legality of the use of budget 
funds;

2) transparency of budget funds;
3) ensuring the proper use of public funds;
4) ensuring the efficient use of public funds.
Define complex problems of financial con-

trol over the formation and use of budgetary 
resources at the macro level in the context of 
the financial security system briefly describing 
the tasks DFK at the macro level, they can dis-
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tinguish three levels. Thus, as noted above, the 
objectives of the first level, we believe, should be 
to ensure legality, transparency, efficiency and 
targeted use of the principle of budgetary funds.

To achieve these objectives it is necessary to 
perform tasks of the second level, namely:

1) improving the regulatory framework as 
control issues and budget legislation;

2) building the organizational structure of the 
state administrative apparatus for internal con-
trol requirements;

3) development of long-term plans of the 
state and identify priority areas of budget funds 
to expanded reproduction;

4) setting clear targets of budgetary funds 
and establish a mechanism for monitoring their 
implementation.

In our opinion, the state financial control is 
intended not only to control financial flows in the 
country (as of budget funds and funds of other 
entities). Rationally constructed system of finan-
cial control can detect weaknesses in the areas 
of economy, culture, social security and point to 
the possibility of overcoming the existing prob-
lems. Checking enterprises, institutions and 
organizations of various industries, workers con-
trol services are able to organize the information 
and make a complete picture of the situation in a 
particular area and at the state level in general. 
But this requires a high level of system analysis, 
which at present, unfortunately, is not guaranteed.

Agree with such researchers as 
V.K. Symonenko, P.S. Petrenko [4], who aim 
control components aimed at compliance with 
financial stability and economic security, are four 
objectives: increase of the state budget; saving 
expenditure budget; reduction of crime in the 
financial sector; reduce corruption in the country. 
Failure to comply with these objectives is signifi-
cant threats to financial security.

At the present stage of development of the 
state financial control should meet the new finan-
cial paradigm.

As noted by M. M. Arthus [5], current financial 
paradigm shifts reflect the following key areas of 
society:

– Providing financial resources go to the dom-
ination of man over man social economic;

– Promotion of national wealth in intangible 
form;

– changing of the specific form and character 
of the laws of dialectics efficiency philosophical 
concepts and categories of formation and use of 
financial resources.

During the political discussions and worsen-
ing socio – economic problems, particularly topi-

cal issue improving the quality of public services 
depends on the amount of financial resources 
that are available to the budget and how effective 
spending of funds managed by them. Accordingly, 
if the budgeting process be orientated by result, 
one of the main tasks of the state financial control 
should be the evaluation of performance achieved 
in the implementation of budget programs.

That is, the real and the prospect of state 
financial control is not targeted control and pru-
dent use of public funds for the maintenance of 
institutions and achievement maximum results 
with minimum expenditure of funds for the imple-
mentation of budget programs.

Given the financial paradigm at the present 
stage, the dominant state financial control is to 
perform social tasks. The need socially-oriented 
accounting and control stresses in one of the lat-
est research professor F.F. Butynets [6]. Since all 
state activities should be aimed at ensuring the 
interests of man and society through economic, 
political and social leverage, the state financial 
control as one of the elements of government 
must obey this common goal.

The same opinion I.M Ivanova, which consid-
ers that the development of market relations not 
only denies the need for the existence of state 
financial control, but also increased social orien-
tation more complicated for government agen-
cies rely more and more features to protect finan-
cial rights and interests of society, measures to 
eliminate and prevent abuse and theft [7].

In addition, the need to improve public finan-
cial control dictated by the complexity of the 
financial aspects of the state in market condi-
tions, including the active involvement of com-
mercial structures to meet social needs, using 
the infrastructure of banks and other financial 
institutions for the maintenance of public funds, 
the release states the market as property owner 
and producer of goods and services [8].

Most scientists involved in these problems, 
ascertain its inferiority. In our view, the key areas 
of improvement of state financial control as a 
component of financial security, are: – solving 
the problem of creating an integrated system of 
financial control;

– Improving the regulatory framework, includ-
ing harmonization with international standards 
control the national standards of the Law of 
Ukraine «On financial control»;

– Legislative separation of powers of regu-
latory bodies to conduct audits, consolidation 
of the status of the Accounting Chamber of the 
Supreme Audit and the provision of appropriate 
powers;
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– Improving the methodological and organi-
zational support relatively new forms of control, 
including auditing efficiency.

This list of areas of improving control in Ukraine 
is far from complete, and each of the selected 
areas requires careful research and study.

Conclusions and further researches direc-
tions. So can contact, that control is particularly 
important as a management function. Therefore, 
control should not focus only on transactions that 
are completed fact. The focus should concentrate 
on theoretical and methodological aspects of a 
unified system of state financial control, the for-
mation of a complete system, improving the legal 
framework and the definition and establishment 
of the supreme body of state financial control.

For the modern development of the state 
financial control in Ukraine to study international 
experience that will allow opportunity to adapt 
the advanced world experience to the terms of 
the national economy, promote the integration of 
control action at the international level. The first 
step is to ensure the functioning of the system, 
which effectively prevents all possible violations 
and abuses and point to the shortcomings that 
exist at the sites and monitoring capabilities 
eliminate them in the future.

Given the significant importance of financial 
control to meet the appropriate level of financial 
security of Ukraine, it is necessary to reform the 
system of control.

State financial control should provide and 
ensure the following tasks: organizing and 
supervising the timely implementation of rev-
enue and expenditure items of the state and 
local budgets; assessment of the reasonable-
ness of the revenue and expenditure items of 
the state budget and state funds; assess the 
effectiveness and appropriateness of public 
spending; ensuring compliance with the rules 
of currency transactions and currency values; 
prevention of crime in the financial sector; 
ensure financial security; monitor the imple-
mentation of international financial obligations 
of the state, the state of public debt; monitor-
ing compliance with budgetary, tax, customs, 
currency legislation; assessment of the effec-
tiveness of key spending units on the use of 
public funds; analysis of deviations from the 
established parameters of the state budget 
and preparing proposals to address them; 
financial expertise of draft laws providing for 
expenditures budget or affecting the develop-
ment and use of these funds and so on.
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Стаття присвячена узагальненню теоретичних аспектів щодо визначення сутності поняття «управління 
оборотними активами підприємства» та оцінки процесу управління ними на прикладі машинобудівного під-
приємства. Обґрунтовано необхідність та важливість ефективного управління оборотними активами в умовах 
фінансової нестабільності. На прикладі АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш»« проаналізовано показники складу, структури та ефективності управління оборотними 
активами. З метою підвищення ефективності використання оборотних активів та покращення процесу управ-
ління ними на підприємстві запропоновано ряд заходів.

Ключові слова: оборотні активи, управління оборотними активами, політика фінансування оборотних 
активів, джерела фінансування, показники ефективності використання оборотних активів.

Дехтярь Н.А., Дейнека О.В., Черноус Т.М. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обобщены теоретические аспекты определения сущности понятия «управления оборотными ак-

тивами предприятия» и оценке процесса управления ими на примере машиностроительного предприятия. 
Обоснована необходимость и важность эффективного управления оборотными активами в условиях финан-
совой нестабильности. На примере АО «Сумской завод насосного и энергетического машиностроения «На-
сосэнергомаш»« подробно проанализированы показатели состава, структуры и эффективности управления 
оборотными активами. С целью повышения эффективности использования оборотных активов и улучшения 
процесса управления на предприятии предложен ряд мероприятий.

Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, политика финансирования обо-
ротных активов, источники финансирования, показатели ефективносты использования оборотных активов.

Dekhtiar N.A., Deineka O.V., Chernous T.M. MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to summarizing the theoretical aspects of defining the essence of current assets of the 

enterprise and evaluating the process management on the example of the machine-building enterprise. In the article 
is well founded the necessity and importance of effective management of current assets in conditions of the financial 
instability. As an example Public Joint Stock Company “NASOSENERGOMASH Pump & Power Engineering Works 
Sumy” detailed analysis of performance, structure and effective management of current assets. As a result, it has 
been found that the composition and structure of current assets of the industry specifics engineering enterprises. 
In order to increase the efficiency of current assets and improving it’s process management on the enterprise of 
proposals a number of events. 

Keywords: current assets, management of current assets, policy of financing current assets, funding sources, 
indicators of efficiency of working assets.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. На сучасному етапі функціону-
вання вітчизняних підприємств, що харак-
теризується недостатністю власних фінан-
сових ресурсів та неможливістю залучення 
зовнішніх джерел фінансування в достатніх 
обсягах, важливим завданням є подальше 
забезпечення безперервності та результа-
тивності їх діяльності. Це вимагає постійного 
коригування фінансової стратегії, зокрема в 

частині управління оборотними активами, як 
найбільш мобільної складової майна підпри-
ємства, що забезпечує виконання планових 
показників результатів діяльності, недопу-
щення перебоїв у виробничих процесах та 
підтримання належного рівня ліквідності та 
платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз літературних джерел засвідчує, 
що теоретичні та практичні аспекти управ-
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ління оборотними активами підприємства 
розглядають у багатьох наукових працях 
учені-економісти. Так, значний внесок у дослі-
дження цієї проблеми зробили такі науковці: 
І.О. Бланк, О.С. Бондаренко, В.В. Ковальов, 
А.М. Поддєрьогін, Л.А. Логіненко та ін. Врахо-
вуючи, що управління оборотними активами 
є динамічним процесом, вимагає постійного 
дослідження та вдосконалення відповідно до 
сучасних умов ведення та розвитку бізнесу. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасний стан функціо-
нування більшості вітчизняних підприємств свід-
чить про недостатню неефективність управлін-
ських рішень у частині менеджменту оборотними 
активами, що проявляється через неоптималь-
ність їх складу та структури і взаємоузгодже-
ності з джерелами фінансування. У зв’язку з 

цим виникає необхідність подальшого розвитку 
управління оборотними активами.

Формулювання цілей. Метою статті є 
дослідження сутності та складових управ-
ління оборотними активами підприємства, 
оцінка ефективності системи управління обо-
ротними активами на прикладі АТ «Сумський 
завод насосного та енергетичного машинобу-
дування «Насосенергомаш»«. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Управління оборотними активами є 
частиною короткострокової фінансової полі-
тики підприємства, направленої на вирішення 
найбільш важливих поточних фінансових 
проблем, що дозволяє поліпшити фінансовий 
стан підприємства та підвищити його фінан-
сову стійкість і платоспроможність за достат-
ньо короткі терміни. 

Таблиця 1
Методичні підходи до визначення сутності  

поняття «управління оборотними активами підприємства»
Автор Характеристика

В.В. Кова-
льов [5]

Визначення обсягу і структури поточних активів, джерел їх покриття і співвід-
ношення між ними, достатнього для забезпечення довгострокової виробничої 
і ефективної фінансової діяльності підприємства 

А.М. Поддє-
рьогін [6]

Комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення умов оптимізації й без-
перервного процесу їхнього обсягу, формування достатнього їхнього обсягу, 
раціональної структури й ефективної організації їх використання 

І.А. Бланк [2] Формування необхідного обсягу й складу оборотних активів, раціоналізації й 
оптимізації структури джерел їхнього фінансування

Н.О. Вла-
сова та ін. 
[4]

Складова фінансового й операційного менеджменту, що являє собою ціле-
спрямовану діяльність пов’язану із визначенням величини оборотних активів, 
контролем над їх формуванням і використанням і створенням відповідних 
організаційних передумов

О. С. Бонда-
ренко [3]

Обґрунтування відповідних управлінських рішень щодо трьох основних напря-
мів: 1) управління дебіторською заборгованістю; 2) управління грошовими 
коштами і поточними фінансовими інвестиціями; 3) управління запасами

З.В. Філа-
това, 
А.Г. Рота-
нова [7]

Система цілеспрямованої взаємодії між об’єктом (елементами оборотних 
активів і джерелами їх фінансування та економічними відносинами в процесі 
їх формування та використання) та суб’єктом управління (органами управ-
ління підприємства) шляхом реалізації функцій управління із застосуван-
ням комплексу методів, засобів й інструментів дослідження і трансформації 
взаємопов’язаних процесів формування та використання оборотних активів і 
джерел їх фінансування за обсягом, складом, структурою з урахуванням дії на 
них факторів внутрішнього і зовнішнього середовища

Ю.О. Швець, 
А.В. Сквор-
цова [8]

Систему цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між суб’єктом та 
об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із використання 
сформованих методів, засобів, механізмів і фінансово-економічних інструмен-
тів аналізу, дослідження, перетворення пов’язаних між собою процесів роз-
поділу, формування, використання, контролю оборотних активів і джерел їх 
фінансування за обсягом, структурою та складом за умови врахування вну-
трішніх та зовнішніх загроз та з метою підвищення рівня фінансової стійкості

В.Г. Бара-
нова [1]

Сукупність відокремлених, але пов’язаних між собою елементів, що забезпе-
чують цілеспрямований вплив на об’єкт управління, шляхом реалізації функ-
цій управління через використання комплексу методів управління з метою 
забезпечення належного рівня фінансової стійкості, платоспроможності та 
ліквідності підприємства
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Аналіз дослідження поняття управління 
оборотними активами підприємства дозволяє 
сформувати декілька методичних підходів до 
визначення його сутності (таблиця 1).

Слід зазначити, що група науковців 
(В.В. Ковальов, І.А. Бланк, А.М. Поддєрьо-
гін) розглядають управління оборотними 
активами як систему обґрунтованих заходів, 
направлених на формування раціональної 
складу та структури оборотних активів та 
визначення оптимального поєднання джерел 
їх фінансування.

Автори О.С. Бондаренко, Г.Г. Кірейцев, 
В.А. Савчук розглядають управління обо-
ротними активами в розрізі їх окремих видів: 
управління запасами; управління дебітор-
ською заборгованістю; управління грошо-
вими коштами та поточними фінансовими 
інвестиціями.

Достатньо уваги фахівцями (З.В. Філа-
това, А.Г. Ротанова, Ю.О. Швець, А.В. Сквор-
цова, В.Г. Баранова) приділено комплексному 
визначенню «управління оборотними акти-
вами», а саме: з позиції суб’єктно-об’єктних 
взаємозв’язків та сукупності елементів меха-
нізму управління. 

Управління оборотними активами є одним 
із пріоритетних напрямів у системі фінансо-
вого менеджменту, оскільки вливає на ефек-
тивність прийнятих управлінських рішень 
щодо стратегічного розвитку підприємства та 
оперативного управління його фінансовими 
ресурсами. 

Тому, на нашу думку, управлінням обо-
ротними активами доцільно розглядати як 
сегмент загальної фінансової стратегії під-
приємства, спрямований на забезпечення 

необхідної потреби в оборотних активах та 
джерелах їх фінансування, з метою забез-
печення стабільної ефективності господар-
ської діяльності та фінансової самостійності 
суб’єкта господарювання.

Слід зазначити, що необхідність та важли-
вість управління оборотними активами підпри-
ємства в умовах фінансової нестабільності 
визначаються браком фінансових ресурсів 
необхідних для забезпечення потреби в обо-
ротних активах, забезпечення безперервності 
та збалансованості господарських процесів, 
досягнення стабільної платоспроможності, 
рентабельності та інших результатів фінан-
сової діяльності підприємства. Тому метою 
управління оборотними активами підприєм-
ства є забезпечення оптимального поєднання 
необхідних обсягів усіх складових оборотних 
активів із джерелами їх фінансування відпо-
відно до цільового призначення, що сприя-
тиме формуванню належного рівня плато-
спроможності та рентабельності.

Управління оборотними активами направ-
лене на вирішення таких завдань: 

– формування достатнього обсягу обо-
ротних активів із позиції забезпечення поточ-
ної платоспроможності; 

– оптимізація елементів оборотних акти-
вів, спрямована на виконання нормативів лік-
відності; 

– ефективне використання оборотних 
активів для забезпечення прибутковості та 
рентабельності діяльності суб’єкта господа-
рювання; 

– формування джерел фінансування обо-
ротних активів із урахуванням вимог забезпе-
чення фінансової стійкості. 

Рис. 1. Порядок управління оборотними активами підприємства
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Відповідно до зазначеної мети та завдань 
управління оборотними активами підприєм-
ства має здійснюватися за схемою, представ-
леною на рис. 1.

Дослідження ефективності управління 
оборотними активами проведемо за даними 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». 
Початковим етапом здійснення аналізу є 
визначення складу та структури оборотних 
активів (таблиця 2).

Дані щодо складу оборотних активів АТ 
«Сумський завод «Насосенергомаш» засвід-
чують, що для забезпечення фінансово-госпо-
дарської діяльності товариство повинно мати 
в своєму розпорядженні такі елементи обо-
ротних активів як: запаси, дебіторську забор-
гованість, гроші та їх еквіваленти, витрати 
майбутніх періодів та інші оборотні активи. 
Слід зазначити, що протягом досліджува-
ного періоду відмічається зростання вартості 
оборотних активів на 22340 тис. грн, обсяг 
яких на кінець 2015 р. склав 739040 тис. грн. 
Зміни, які спостерігають у вартісній оцінці 
складу оборотних активів заводу засвідчу-
ють про зменшення обсягів виробничої про-
грами. Так, протягом 2011–2015 рр. вартість 
виробничих запасів скоротилася більш ніж на 
36% і склала в 2015 р. 140297 тис. грн, неза-
вершеного виробництва – на 32%, і за підсум-
ками 2015 р. становить лише 207374 тис. грн, 

витрати майбутніх періодів – на 35%. У той 
же час, спостерігається суттєве зростання 
обсягів готової продукції та дебіторської 
заборгованості, що обумовлено виконанням 
контрактів та договорів укладених в попере-
дні періоди. Обсяг готової продукції в 2015 р. 
склав 62762 тис. грн, що на 50727 тис. грн 
більше порівняно з показником 2011 р. Зрос-
тання протягом досліджуваного періоду дебі-
торської заборгованості більш ніж в двічі 
пов’язано зі збільшенням обсягів реалізації з 
відстрочкою платежу, що є досить ризиковим 
в умовах фінансової нестабільності і сприяє 
зростанню додаткової потреби в фінансових 
ресурсах.

Слід зазначити, що для машинобудівних 
підприємств характерними рисами є доміну-
вання у структурі оборотних активів таких ста-
тей, як виробничі запаси, незавершене вироб-
ництво та дебіторська заборгованість. Така 
особливість обумовлена тривалістю операцій-
ного циклу, витратністю виробництва та специ-
фікою розрахунково-платіжних операцій.

Структура оборотних активів підприємства 
АТ »Сумський завод «Насосенергомаш» за 
2011р. та 2015 рр., представлена на рис. 2.

Як свідчать наведені діаграми структура 
оборотних активів досліджуваного заводу в 
повній мірі відображає особливості організації 
оборотних активів підприємств машинобудівної 

Таблиця 2
Склад оборотних активів АТ »Сумський завод «Насосенергомаш»  

за період 2011–2015 рр., тис. грн

Показник Рік Відхилення 2015 р. 
до 2011 р., +/-2011 2012 2013 2014 2015

Виробничі запаси 221546 164087 136537 158049 140297 -81249
Незавершене виробництво 308057 173506 181651 197260 207374 -100683
Готова продукція 12035 29634 35681 36138 62762 50727
Товари 54 68 63 87 114 60
Дебіторська заборгованість 118073 171402 286552 295338 224376 106303
Гроші та їх еквіваленти 45322 28342 38190 87666 96638 51316
Інші оборотні активи 692 708 512 949 330 -362
Витрати майбутніх періодів 10921 3954 4724 4729 7149 -3772
Всього 716700 571701 683910 780216 739040 22340

Таблиця 3
Оцінка оптимальності складу та структури оборотних активів  

АТ »Сумський завод «Насосенергомаш» за період 2011-2015 рр.

Показник Рік Відхилення 2015 р. 
до 2011 р., +/-2011 2012 2013 2014 2015

Коефіцієнт покриття 0,99 1,04 1,13 1,24 2,17 1,18
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,23 0,36 0,54 0,61 0,94 0,72
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,06 0,05 0,06 0,14 0,28 0,22
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сфери. На кінець 2015 р. найбільшу питому вагу 
в структурі оборотних активів займала дебітор-
ська заборгованість 30%, що на 14% більше 
порівняно з 2011 р. Незавершене виробництво 
хоч і посідає друге місце в структурі оборотних 
активів товариства, проте на кінець досліджува-
ного періоду його частка скоротилася і склала 
28%. Зменшився і показник питомої ваги вироб-
ничих запасів, якщо у 2011 р. у структурі обо-
ротних активів вони займали 31%, то на кінець 
2015 р. їх присутність скоротилася до 19%. Такі 
зміни спричинені зменшенням попиту на про-
дукцію, зниженням купівельної спроможності, 
коливанням валютного курсу, інфляційними 
процесами, зменшенням кількості контрактів 
з російськими підприємствами, які були осно-
вними споживачами продукції.

Оптимальність складу та структури обо-
ротних активів підприємства визначається 
відповідністю показників ліквідності норма-
тивним значенням (таблиця 3). 

Проведений аналіз дозволив зробити 
висновки, що у 2015 р. ситуація на підпри-
ємстві наближена до еталонної, оскільки 
значення показників ліквідності незна-
чно перевищують встановлені нормативи. 
Однак звертає на себе увагу, той факт, що 
підприємство має значні залишки дебітор-
ської заборгованості, що спричиняє певні 
загрози в частині надійності та платоспро-
можності контрагентів підприємства та при-
зводить до відволікання грошей із господар-
ського обороту.

Одним з основних етапів управління обо-
ротними активами є оцінка ефективності їх 
використання, що здійснюється на основі 
розрахунку показників обертання оборотних 
активів в цілому та в розрізі елементів, три-
валості одного обороту, завантаженості обо-
ротних активів та рентабельності.

Результати розрахунку показників ефек-
тивності використання оборотних активів АТ 

Таблиця 4
Показники ефективності використання оборотних активів  

АТ »Сумський завод «Насосенергомаш» за період 2011–2015 рр.

Показник Рік Відхилення 2015 р. 
до 2011 р., +/-2011 2012 2013 2014 2015

Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 1,18 1,47 1,61 1,51 1,57 0,39

Тривалість одного обороту оборотних 
активів, днів 305 245 224 238 229 -76

Коефіцієнт оборотності матеріальних 
запасів 2,49 2,08 2,80 2,97 2,98 0,48

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 2,45 6,53 4,41 3,80 4,59 2,14

Коефіцієнт завантаження оборотних 
активів 0,85 0,68 0,62 0,66 0,64 -0,21

Коефіцієнт ефективності використання 
оборотних активів 0,12 0,11 0,28 0,08 0,18 0,06

Рис. 2. Структура оборотних активів  
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2011 р. та 2015 рр.

а) 2011 р.                                                   б) 2015 р. 

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
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«Сумський завод «Насосенергомаш» за період 
2011–2015 рр. представлено в таблиці 4.

Як свідчать проведені розрахунки дослі-
джуване підприємство ефективно викорис-
товує належні йому оборотні активи, що 
підтверджується зростанням показників 
оборотності. Позитивна динаміка спостері-
гається і за рівнем завантаженості оборот-
них активів, який зменшився протягом ана-
лізованого періоду на 0,21 пункти і на кінець 
2015 р. склав 0,64. Тобто, для отримання 1 
гривні чистого доходу від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) в 2015 р. завод 
використовував оборотні активи в обсязі 
0,64 грн, в той час як в 2011 р. значення 
даного параметру становило 0,85 грн. Дані 
таблиці засвідчують зростання рентабель-
ності оборотних активів, так якщо в 2011 р. 
кожна вкладена у фінансово-господарську 
діяльність 1 грн оборотних активів забезпе-
чувала отримання чистого прибутку в роз-
мірі 0,12 грн, то на кінець 2015 р. показник 
зріс на 0,06 пунктів і склав 0,18 грн на кожну 
1 грн оборотних активів. Одним із базових 
показників оцінки ефективності викорис-
тання оборотних активів є період обороту, 
що дозволяє визначити тривалість вироб-
ничого циклу підприємства. Так, період 
одного обороту оборотних активів заводу 
становить 229 днів, що обумовлено досить 
тривалим процесом виробництва продук-
ції. Протягом досліджуваного періоду спо-
стерігається зменшення тривалості одного 
обороту на 79 днів, що може бути наслід-
ком удосконалення технології виробництва, 
оптимізації взаємовідносин з постачальни-
ками та споживачами продукції. 

Не менш важливим аспектом оцінки ефек-
тивності політики управління оборотними 

активами є визначення підходу до фінансу-
вання активів (таблиця 5). 

Як свідчать проведені розрахунки про-
тягом 2011–2013 рр. АТ »Сумський завод 
«Насосенергомаш» здійснював агресивну 
політику фінансування оборотних активів, 
оскільки власний капітал та довгострокові 
зобов’язання виступали джерелами покриття 
виключно необоротних активів, а для фінан-
сування постійних та змінних оборотних 
активів використовувалися короткострокові 
зобов’язання. Слід зазначити, що цей спо-
сіб досить ризиковий з позиції ліквідності та 
містить високу ймовірність порушення без-
перервності виробництва.

Необхідно відмітити, що лише в  
2014-2015 рр. ситуація з фінансуванням 
активів товариства суттєво змінилася, так 
для поповнення змінної частини оборотних 
активів використовувалися короткострокові 
зобов’язання, а постійна частина оборотних 
активів і необоротні активи фінансувалися за 
рахунок довгострокових зобов’язань та влас-
ного капіталу. Компромісний підхід фінансу-
вання оборотних активів забезпечує прийнят-
ний рівень фінансової стійкості підприємства 
та рентабельність власного капіталу набли-
жену до середньоринкового значення.

Висновки. Дослідження сутності управління 
оборотними активами підприємства дозво-
лило сформувати авторське визначення даного 
поняття, окреслити мету, задачі та порядок здій-
снення управління оборотними активами. Здій-
снюючи оцінювання ефективності проведення 
даного процесу на прикладі АТ «Сумський завод 
насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» встановлено відповідність 
складу та структури оборотних активів галузевій 
специфіці машинобудівних підприємств. Полі-

Таблиця 5
Визначення типу політики фінансування оборотних активів  

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Показник Рік
2011 2012 2013 2014 2015

Активи
Необоротні активи 489817 501636 595116 581000 585353
Постійні оборотні активи 554214 371249 358656 396263 417696
Змінні оборотні активи 159138 200452 325564 383953 321344

Джерела фінансування
Власний капітал 414273 482872 664157 732505 870476
Довгострокові зобов’язання 64478 38534 8861 1138 113662
Поточні зобов’язання 724418 551931 606318 627573 340255
Тип політики фінансування 
оборотних активів агресивна агресивна агресивна компромісна компромісна 
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тику управління оборотними активами дослі-
джуваного підприємства можна оцінити як задо-
вільну, оскільки на кінець аналізованого періоду 
спостерігається виконання цілей управління, так 
як сформовано оптимальний склад та структуру 
оборотних активів й досягнуто узгодження з дже-
релами їх фінансування.

З метою підвищення ефективності вико-
ристання оборотних активів та покращення 
процесу управління ними на підприємстві 
нами запропоновано наступні заходи:

– прискорити оборотність запасів, готової 
продукції та дебіторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги;

– оцінити правильність політики управ-
ління дебіторської заборгованості та високо-
ліквідних активів підприємства;

– оптимізувати обсяг замовлень продук-
ції з врахування впливу зовнішніх і внутріш-
ніх факторів економічного середовища, що в 
свою чергу, призведе до скорочення запасів 
готової продукції на складі.
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У статті досліджено підходи науковців до тлумачення економічної сутності категорії «державний кредит» і 
запропоновано авторське розуміння даного поняття, визначено його ознаки, позитивні та негативні наслідки; 
проаналізовано динаміку державного кредитування та ринку урядових облігацій в Україні; запропоновано на-
прями підвищення ефективності використання державних запозичень у вітчизняній фінансовій системі.
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В статье исследованы подходы ученых к толкованию экономической сущности категории «государствен-
ный кредит» и предложено авторское понимание данного понятия, определены его признаки, положитель-
ные и отрицательные последствия; проанализирована динамика государственного кредитования и рынка 
правительственных облигаций в Украине; предложены направления повышения эффективности использо-
вания государственных заимствований в отечественной финансовой системе.
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Dropa Ya.B. PROBLEMS AND FEATURES OF CREDIT RESOURCES OF THE STATE IN THE CONTEXT 
OF GLOBALIZATION

In the article the scientific approaches to the interpretation of economic substance category of “public credit” 
and invited the author's understanding of this concept, defined by its attributes, positive and negative effects; The 
dynamics of state loans and government bonds market in Ukraine; Directions efficiency of government borrowing in 
the domestic financial system.

Keywords: public credit, public debt, financial resources, budget deficit, bonds, financial market globalization.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У наслідок військових дій та окупа-
ції частини території України було втрачено 
значний виробничий та, відповідно, подат-
ковий потенціал із одночасним зростанням 
видатків на оборону нашої країни, що зумо-
вило дефіцит бюджетних ресурсів та необ-
хідність його покриття за рахунок позикових 
джерел. В умовах відкритої ринкової еконо-
міки України державні запозичення відігра-
ють важливу роль у забезпеченні ефектив-
ності функціонування її фінансової системи. 
Збільшення обсягу кредитних операцій за 
участю держави пов’язано із постійно зрос-
таючими потребами у фінансуванні капіталь-
них видатків економічного та соціально-куль-
турного спрямування, появою нових видів 
позикових інструментів, загостренням конку-
ренції на фінансовому ринку та підвищенням 
значення залучених джерел у формуванні 
фінансових ресурсів держави.

Сьогодні в умовах глобалізації уряди бага-
тьох країн світу одним із ефективних методів 
залучення коштів для розв’язання соціально-
економічних проблем вважають запозичення, 
які відіграють важливу роль у забезпеченні 
державних потреб додатковими фінансовими 
ресурсами. Державне кредитування в умовах 
ринкової економіки – це розвинена ланка дер-
жавних фінансів, що впливає на перспективи 
розвитку фінансово-кредитного механізму 
управління національною економікою країни. 
Дослідження особливостей здійснення урядо-
вих запозичень та їхнього впливу на розвиток 
національної економіки не зводиться лише до 
пошуку джерел залучення коштів, а розгля-
дається в широкому аспекті, який стосується 
регулювання процесу соціально-економіч-
ного відтворення та його впливу на фінансову 
стабільність держави в умовах глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних і практичних аспек-
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тів державного кредитування присвятили 
свої праці такі вітчизняні науковці: О. Васи-
лик, В. Дем’янишин, А. Кулінська, В. Лагу-
тін, І. Луніна, Н. Лубкей, І. Лютий, В. Опа-
рін, Ю. Пасічник, О. Романенко, М. Савлук, 
В. Федосов, С. Юрій та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на значний вне-
сок українських вчених-економістів у розв’язанні 
проблем у зазначеній сфері, в сучасних складних 
умовах господарювання з’являються нові осо-
бливості процесу залучення й обслуговування 

державних запозичень і подоланні їхніх наслід-
ків, які потребують належного обґрунтування та 
подальших досліджень.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей державного кредитування та 
визначення головних напрямів його поліп-
шення з урахуванням кризових явищ, дефі-
циту фінансових ресурсів і впливу глобаліза-
ції на національну економіку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Державні запозичення є важливим 

Таблиця 1
Підходи науковців до визначення економічної сутності державного кредиту

Автори Тлумачення економічного змісту категорії «державний кредит» 
В. Лагутін, 
М. Савлук 
[1, с. 129]

Специфічна форма кредитних відносин, у яких позичальником є держава, а 
кредиторами – юридичні або фізичні особи.

В. Опарін 
[2, с. 174–175]

Специфічна ланка державних фінансів, яка не має окремого грошового 
фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять, як правило, 
через бюджет) та відокремленого органу управління. Він характеризує осо-
бливу форму фінансових відносин держави та безпосередньо пов’язаний з 
бюджетним дефіцитом, будучи джерелом його покриття.

С. Коваль-
чук, І. Форкун 
[3, с. 30]

Сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади та 
управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, 
при яких перша є позичальником, кредитором та гарантом.

В. Федосов 
та С. Юрій 
[4, с. 76; 
3, с. 30]

Сукупність економічних відносин, що виникають, з одного боку, між держа-
вою, а з іншого – фізичними або юридичними особами з приводу мобілізації 
додаткових фінансових ресурсів на кредитній основі, тобто на умовах повер-
неності, строковості та платності.
Врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів дер-
жавою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених 
нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними 
прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів 
на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості.

О. Романенко 
[3, с. 30]

Відносини вторинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, в 
результаті якого у сферу державно-кредитних відносин надходять частина 
прибутків і грошових фондів, сформованих на стадії первинного розподілу 
(вільні кошти підприємств і населення).

О. Близнюк, 
Л. Лачкова, 
В. Оспіщев 
та ін. [3, с. 30]

Сукупність економічних відносин, що виникають між державою та фізичними 
або юридичними особами з приводу мобілізації додаткових грошових коштів 
на кредитній основі, тобто на умовах поворотності, строковості та платності, 
у процесі формування загальнодержавного фонду фінансових ресурсів, у 
яких держава може виступати як позичальник, кредитор або гарант.

В. Андру-
щенко 
[5, с. 200]

Рух позикового капіталу в формі здійснюваних на фондовому ринку 
ф’ючерсних обмінних угод, в яких кредитори у порядку особистої послуги 
передають державі кошти в борг з довіри до неї і з розрахунком на вигоду 
матеріального, політичного і соціального характеру.

А. Кулінська 
[6, с. 32]

Сукупність економічних відносин між державними органами влади, з одного 
боку, резидентами (фізичні та юридичні особи) і нерезидентами (міжнародні 
фінансові інституції), з другого, при яких держава виступає в ролі позичаль-
ника, кредитора та гаранта. Він обслуговує національні економічні інтереси, 
опосередковує зв’язки між бюджетом та фінансово-кредитним механізмом 
національної економіки.

Н. Лубкей 
[3, с. 31]

Система кредитних відносин за участю держави з приводу надання тимча-
сово вільних коштів у користування на умовах повернення з розрахунком на 
вигоду (інколи – з приводу відстрочки платежу), у яких держава виступає у 
ролі позичальника, кредитора та гаранта.
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інструментом регулювання економіки, оскільки 
за їх допомогою уряд проводить ту чи іншу 
грошово-кредитну політику, здійснює фінансу-
вання бюджетного дефіциту та економічного 
розвитку держави, отримує змогу фінансувати 
суспільно необхідні і водночас рентабельні 
інвестиційні проекти. Утім, на сьогодні не існує 
однозначного визначення поняття «держав-
ний кредит», а сукупність поглядів науковців 
на розкриття його економічної сутності подано 
в таблиці 1. Наведені дефініції відрізняються 
значною мірою, оскільки вони характеризують 
державний кредит із різних позицій: одні за 
змістом, інші за формою та юридично-право-
вим статусом тощо. 

На думку Н. Лубкей, доцільно не лише 
зазначати, що державний кредит – це відно-
сини, у яких держава виступає у ролі пози-
чальника, кредитора або гаранта повернення 
позики, а розглядати його як систему кредит-
них відносин за участю держави [3, с. 30].

Водночас В. Андрущенко вважає, що уні-
кальність держави як боржника визначається 
наступними ознаками: суспільним призначен-
ням благ, що фінансуються за рахунок позиче-
них коштів та специфічним етично-правовим 
характером кредитних зобов’язань державної 
влади. Особливостями державного кредиту є 
тривалий термін існування держави як юридич-
ної особи, що посилює довіру до її фінансових 
активів, забезпеченням за якими слугує вся 
сума доходів та вартість її майна, що не потре-
бує, зазвичай, додаткової застави [5, с. 196].

За таких обставин, узагальнивши підходи 
вітчизняних науковців до з’ясування сутності 
категорії державний кредит, можна її визна-
чати як сукупність економічних відносин між 
урядом та суб’єктами господарювання й 
домогосподарствами щодо розподілу частини 
вартості валового внутрішнього продукту у 
процесі якого на умовах терміновості, зворот-
ності, платності і цільового використання від-
бувається формування позичених фінансових 
ресурсів держави. Він є важливим джерелом 
мобілізації бюджетних коштів в умовах дефі-
цитності постійних джерел та економічного 
спаду в країні, проте призводить до виникнення 
державного боргу, погашення якого лягає тяга-
рем на наступні покоління населення.

Як відомо, головними ознаками держав-
ного кредиту є:

– участь держави в особі органів вико-
навчої влади різних рівнів у кредитних від-
носинах;

– задоволення загальнодержавних 
або пріоритетних для суспільства потреб. 

У випадку, коли держава є позичальником, 
кредитні ресурси спрямовуються до бюджету, 
що забезпечує виконання її функцій, в 
іншому – у пріоритетні галузі господарства та 
вирішення нагальних соціальних проблем;

– джерелом надання, погашення та 
виплати відсотків є, зазвичай, ресурси 
бюджету;

– уряд як позичальник і кредитор (відпо-
відно до його функціонального призначення) 
не ставить на перше місце економічну вигоду 
від державного кредитування, тому його 
ефективність досить часто вимірюється соці-
альним ефектом;

– наявність підвищеної небезпеки зловжи-
вань з боку державної влади у сфері кредит-
них відносин, оскільки можливість залучення 
ресурсів на перший погляд здається легким 
способом вирішення проблеми бюджетного 
дефіциту, тому є стимулом до надмірного 
витрачання коштів за рахунок майбутніх уря-
дів, яким доведеться погашати борги [3, с. 31].

Щодо матеріально-речової форми прояву 
державного кредитування, то вона є рухом 
позикового капіталу в результаті вторинного 
перерозподілу ВВП країни. Особливістю є те, 
що кошти, які мобілізуються за його допомогою, 
не формують окремого фонду, а перерозподі-
ляються через бюджет країни та забезпечують 
формування і використання централізованих 
фінансових ресурсів. Конкретними формами 
прояву державного кредитування є позики та 
гарантії, забезпечені випуском цінних паперів 
або залучені на підставі угод. Ними оформля-
ються кредити від урядів інших країн та між-
народних організацій, тоді як за допомогою 
цінних паперів мобілізуються кошти на фінан-
совому ринку [6, с. 32].

Як бачимо з рис. 1, державний кредит є 
системою кредитних відносин, у яких держава 
одночасно виступає позичальником, кредито-
ром і гарантом. З огляду на це, залучення дер-
жавою позик на покриття бюджетного дефіциту 
чи фінансування певних державних програм 
широко застосовується у світовій практиці 
упродовж багатьох років. Доцільність боргового 
фінансування бюджетних видатків у певних 
випадках є очевидною. Проте, крім негатив-
них наслідків залучення державою кредитів, 
що полягають у формуванні державного боргу 
та необхідності його обслуговування, існують і 
позитивні моменти – можливість мобілізувати 
в потрібний час додаткові фінансові ресурси. 
У випадку ефективного управління державним 
боргом та раціонального розміщення кредит-
них ресурсів позикове фінансування видатків 
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бюджету позитивно впливає на соціально-еко-
номічний розвиток держави.

Зауважимо, що до позитивних наслідків засто-
сування державного кредитування належать:

– поліпшення стану фінансово-кредитної 
складової національної економіки у коротко-
терміновому періоді: знижується податко-
вий тиск, підвищуються доходи суб’єктів гос-
подарювання та приватне споживання;

– з’являється можливість прискорити 
темп зростання національного доходу за 

рахунок потенційних інвестицій та стриму-
вання інфляційних процесів;

– підвищення внутрішнього попиту та 
посилення ефекту мультиплікатора: збіль-
шення обсягів виробництва приводить до 
зростання рівня зайнятості, що збільшує спо-
живчі та інвестиційні витрати суб’єктів госпо-
дарювання;

– стабілізація національної економіки в 
умовах зниження ділової активності та еконо-
мічного спаду;

Рис. 1. Систематизація державного кредиту згідно з критерієм ролі держави  
у кредитних відносинах [3, с. 32]

Рис. 2. Динаміка ресурсів зведеного бюджету, державних запозичень,  
витрат на обслуговування держборгу та його частки у ВВП

Джерело: [7; 8].

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ – це відносини у яких держава виступає у ролі:
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Розширення можливостей 
залучення кредитних 
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Збільшення обсягів 
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своїх зобов’язань
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– забезпечення фінансування держав-
них капіталовкладень, що сприятиме задо-
воленню суспільних потреб, економічному 
розвитку, зростанню податкового потенціалу 
суб’єктів господарювання і домогосподарств, 
збільшення майбутніх бюджетних доходів із 
постійних джерел та поверненню позикових 
коштів.

Водночас негативними для національної 
економіки є такі наслідки:

– створення умов для втручання у гос-
подарську систему країни-боржника та зни-
ження державних видатків: спрямовуючи 
більшу частину бюджетних коштів на платежі 
кредиторам, країна вимушена скорочувати 
фінансування власних соціально-економіч-
них потреб;

– підвищення чутливості до світових фінан-
сових криз та зростання відсоткових ставок 
на фінансовому ринку, ресурси якого стають 
менш доступними для позичальників, тому 
рівень інвестиційної активності знижується;

– витіснення інвестиційного капіталу: 
залучаючи позикові кошти на фінансування 
бюджетного дефіциту, держава позбавляє 
суб’єктів господарювання ресурсів, які можна 
було б інвестувати у виробництво;

– загострення криз неплатежів в умовах 
економічної нестабільності, оскільки обме-
ження кредитних ресурсів пов’язане з пере-
тіканням капіталу на ринок цінних паперів;

– допуск нерезидентів на фондовий ринок 
стимулює масовий відтік фінансових ресур-
сів із ринку країни-позичальника, підвищення 
попиту на іноземну валюту і девальвацію 
національної грошової одиниці у разі погір-
шення економічної ситуації [3, с. 34–35].

Беручи до уваги зазначене вище, держав-
ний кредит є органічною складовою функціо-
нування економік переважної більшості країн 
світу, потужним важелем макроекономічного 
регулювання та інструментом реалізації еко-
номічної стратегії. Водночас динаміку дер-
жавних запозичень та їхніх наслідків в Україні 
подано на рис. 2.

Дані рис. 2 вказують на постійне зростання 
державних запозичень, а і витрат на обслуго-
вування боргу, частка яких у доходах зведе-
ного бюджету за період 2005–2015 рр. зросла 
з 10,28 до 78,85% (на 68,57 пунктів) та набула 
загрозливого для економіки України розміру і 
може призвести до дефолту, оскільки в останні 
роки державне кредитування здійснюється 
для обслуговування раніше отриманих позик. 
Крім того, у 2014 та 2015 рр. частка держав-
ного боргу у ВВП перетнула гранично допус-

тиму межу 60%, а з огляду на значний обсяг 
запозичень у 2016 р., вона надалі зростала.

Як повідомляється на сайті Міністерства 
фінансів України, у гривневому еквіваленті 
загальна сума державного та гарантованого 
державою боргу станом на 31.12. 2016 р. 
становила 1929 млрд грн, що на 22,7%, або 
на 357,58 млрд грн більше від аналогічного 
показника на початок року. З урахуванням 
оцінок номінального ВВП України за 2016 р., 
оприлюднених Національним банком Укра-
їни, на рівні 2,358 трлн грн, показник держ-
боргу на кінець року становив 81,8% ВВП [9].

Кабінет міністрів у рамках проекту держав-
ного бюджету України на 2017 р. планує гра-
ничний обсяг державного боргу на 31 грудня 
2017 р. в сумі 1,717 трлн грн, гарантованого 
державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі 
становить 2,296 трлн грн. Згідно з поясню-
вальною запискою до законопроекту держав-
ний борг, розрахований у національній валюті, 
становитиме 66,4% ВВП, а в сумі державний 
і гарантований державою борг – 88,8% ВВП 
[10]. Отже, у 2017 р. негативна тенденція у 
сфері державних запозичень та їх обслуго-
вування буде зберігатися. Її подолання зна-
ходиться у площині фінансових ресурсів 
суб’єктів господарювання як базового сектору 
фінансової системи та домашніх господарств, 
що в сучасних умовах набувають ознак голов-
ної ланки національної економіки оскільки 
їхня частка в обсягах випуску продукції та 
сплаті податків у централізовані фонди дер-
жави постійно зростає.

Державні цінні папери, які є головною 
формою державних запозичень в Україні та 
інструментом боргового фінансування, сьо-
годні відіграють важливу роль у розвитку 
економіки. Нині уряди багатьох країн вико-
ристовують державні облігації як інструмент 
залучення коштів для фінансування поточ-
ного бюджетного дефіциту та обслугову-
вання боргу. У розвинених країнах практично 
вся заборгованість держави втілена у цінних 
паперах, які випускаються для внутрішнього 
(ОВДП) та зовнішнього ринків (ОЗДП).

Українські облігації внутрішньої позики 
користуються низьким ступенем довіри серед 
інвесторів, що є результатом впливу таких 
чинників: низька прибутковість та негативні 
очікування щодо її зростання через обмежені 
бюджетні ресурси для обслуговування боргу; 
не висока ймовірність вчасного повернення 
боргів за минулими випусками; високий ризик 
девальвації гривні і, як наслідок, зниження 
доходів за цінними паперами держави.
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 Виходячи з викладеного вище, зазначимо, 
що на цьому етапі важливо обмежити збіль-
шення бюджетного дефіциту з метою уник-
нення необхідності продажу ОВДП у порт-
фель НБУ. На нашу думку, це дасть змогу 
стабілізувати коливання на фінансових рин-
ках, що сприятиме перерозподілу їхніх ресур-
сів та поліпшенню макроекономічних показ-
ників. Так, за нормального функціонування 
фінансового ринку країни державним цінним 
паперам притаманні висока ліквідність та 
низька ризиковість, однак досить часто за 
певних обставин ці характеристики не дотри-
муються. У розвинених країнах вони є прива-
бливим фінансовими активами, проте в Укра-
їні вважаються ризиковими інвестиційними 
інструментами, хоча їм і присвоєно нульовий 
рівень ризику.

На нашу думку, для того, щоб бути більш 
привабливими для інвесторів, державні цінні 
папери повинні мати відповідну прибутковість. 
Як свідчить практика, в Україні їх номінальна 
дохідність є досить високою, проте якщо про-
аналізувати їхню реальну прибутковість (вихо-
дячи з рівня інфляції), то побачимо, що ситу-
ація не зовсім втішна. Низька дохідність та 
нерозвиненість відповідного інституційного 
середовища стримують розвиток внутріш-
нього ринку державних запозичень України, 
який є важливим сегментом економіки будь-
якої країни. Однак вони можуть стати дієвим 

інструментом, що здатний позитивно впливати 
на інвестиційні процеси в Україні, наприклад:

– сприяти пожвавленню економічного 
зростання, за умови спрямування коштів на 
інноваційно-інвестиційні цілі та фінансування 
перспективних соціальних проектів;

– забезпечити появу на ринку високолік-
відних і низькоризикових фінансових активів, 
які в умовах економічної стабільності в країні, 
дадуть змогу: приватним вкладникам зберегти 
капітал та отримувати стабільний дохід; вели-
ким інституційним інвесторам – збалансову-
вати свої портфелі та оцінювати прибутковість 
проектів, оскільки державні цінні папери слугу-
ють орієнтиром для визначення дохідності за 
іншими фінансовими інструментами;

– посилити контроль за макроекономічною 
ситуацією за рахунок збільшення попиту на 
товари і послуги в країні у разі використання 
державних позик для фінансування соціаль-
них видатків державного бюджету [1, с. 137].

В умовах економічних перетворень в Укра-
їні важливою є динаміка головних параме-
трів функціонування ринку державних цінних 
паперів. Як бачимо з даних рис. 3, найбіль-
ший обсяг торгів на вітчизняному ринку 
державних цінних паперів відбувався упро-
довж 2012 р., тобто ще до початку кризи, а 
надалі він постійно зменшувався і на початок 
2016 р. становив 283,36 млрд грн (знизився 
на 933,7 млрд грн або на 76,72% порівняно із 

Рис. 3. Динаміка кількості випущених державних облігацій та співвідношення обсягу 
торгів ними на біржовому і позабіржовому ринках України, на початок року

Джерело: [11, с. 30; 33].
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початком 2013 р.). Кількість випусків держав-
них облігацій поступово зростала і в загаль-
ному за період 2012–2016 рр. збільшилась 
більше ніж у 2 рази. Щодо структури обсягу 
торгів, то тут варто відзначити поступове 
зниження за аналізований період питомої 
ваги біржового ринку державних облігацій із 
88,06% до 11,73% (на 76,3 пункти) та відпо-
відне зростання частки позабіржового, що є 
негативною тенденцією.

Ще на початку жовтня 2011 р. Міністерство 
фінансів України запропонувало суб’єктам 
українського боргового ринку новий інстру-
мент – внутрішні гривневі державні облігації з 
прив’язкою до курсу долара США, гарантуючи 
таким чином захист їх номіналу від девальва-
ції гривні. Індексація номінальної вартості такої 
облігації здійснюється на дату її погашення, 
відповідно до зміни середньозваженого курсу 
гривні до долара США на міжбанківському 
ринку за календарний місяць, що передує 
первинному розміщенню та погашенню облі-
гацій. При цьому в разі зміцнення курсу гривні 
до долара, номінальна вартість не індексу-
ється, а виплата купона здійснюється раз на 
півроку та без урахування зміни курсу націо-
нальної валюти до долара [12, с. 21].

Такий інструмент допоможе акумулювати 
вільні кошти на фінансовому ринку та змен-
шити вартість валютних запозичень. Це пози-
тивно вплине на стан платіжного балансу, 
сприятиме економії на витратах із обслуго-
вування боргів в іноземній валюті, зростанню 
золотовалютних резервів, стабілізації курсу 
національної грошової одиниці, підвищить 
ефективність механізму залучення ресурсів 
на внутрішньому ринку за рахунок мобіліза-
ція вільних коштів суб’єктів господарювання 
та населення й стане запорукою відновлення 
довіри до держави загалом.

Розміщення частини валютних ОВДП серед 
нерезидентів зумовить збільшення пропози-
ції валюти на ринку, поліпшення платіжного 
балансу та гіпотетично – посилення націо-
нальної грошової одиниці, що може викликати 
відповідне зменшення процентних платежів 
за валютними боргами і скорочення дефіциту 
бюджету. До того ж успішні розміщення змен-
шать потребу уряду в залученні позик у наці-
ональній валюті, а це своєю чергою знизить 
їхні обсяги, дохідність і, відповідно, витрати 
на обслуговування. 

У зв’язку із розміщенням таких цінних 
паперів можуть виникати ризики, що влас-
тиві валютним запозиченням: обслуговувати 
борги в іноземній валюті уряд буде змушений 

або за рахунок золотовалютних резервів (що 
призведе до їх зменшення та може спричи-
нити втрату довіри іншими суб’єктами ринку), 
або шляхом купівлі валюти на ринку (що 
послабить валютний курс гривні та сприятиме 
підвищенню вартості обслуговування валют-
них кредитів). Це вимагатиме покриття позик 
за рахунок нових надходжень, що потенційно, 
може бути забезпечене за допомогою зрос-
тання податкового тиску (що в умовах сього-
дення малоймовірно), за рахунок інфляції або 
нових внутрішніх запозичень у національній 
валюті. Останнє призведе до зростання про-
позиції внутрішнього боргу, стрибка дохід-
ності та збільшення витрат на обслуговування 
запозичень [12, с. 28].

Розміщуючи облігації внутрішньої держав-
ної позики, органи управління повинні вра-
ховувати не тільки питання фінансування 
бюджетного дефіциту, а й розглядати можливі 
тенденції, які відбуватимуться на фінансо-
вому ринку, запобігати негативним наслід-
кам, приймати заходи щодо врегулювання 
його проблем і диспропорцій. Тому для фор-
мування ефективного ринку ОВДП в Україні 
необхідно:

– узгоджувати політику у сфері форму-
вання прибутковості державних цінних папе-
рів із загальними тенденціями, які існують на 
фінансовому ринку країни;

– враховувати інтереси держави у поточ-
ному та перспективному періодах й гармоні-
зувати їх із приватними інвесторами;

– здійснювати постійну перевірку дина-
міки фондового ринку та своєчасно вживати 
заходів з узгодження динаміки ринку держав-
них облігацій та фінансового ринку в цілому 
[13, с. 211].

Із метою залучення вільних фінансових 
ресурсів домогосподарств для покриття інвес-
тиційних потреб держави, на нашу думку, 
уряду України доречно було б забезпечити 
випуск доступних за ціною та привабливих 
за стабільністю і надійністю виплат держав-
них цінних паперів для населення, що дасть 
змогу поліпшити структуру його заощаджень 
а також допоможе державі фінансувати дефі-
цит бюджету. Однак для успішної реалізації 
таких заходів необхідно підвищувати ступінь 
довіри громадян до держави, яка покликана 
захищати їхні права та інтереси.

Висновки. Отже, державні запозичення є 
важливим джерелом формування фінансо-
вих ресурсів держави та у випадку дефіциту 
постійних надходжень здатні забезпечити зни-
ження податкового тиску на суб’єктів господа-
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рювання в короткостроковому періоді. При 
цьому необхідно враховувати, що державний 
кредит виражає сукупність економічних від-
носин між урядом та суб’єктами господарю-
вання й домогосподарствами щодо розподілу 
частини вартості валового внутрішнього про-
дукту у процесі якого на умовах терміновості, 
зворотності, платності і цільового викорис-
тання відбувається формування позичених 
фінансових ресурсів держави. Варто наголо-
сити, що отримання країною позик веде до 

виникнення державного боргу, який суттєво 
збільшує фінансове навантаження на май-
бутні покоління та сприяє загостренню сус-
пільних протиріч. Однак із метою підвищення 
ефективності державного кредитування 
необхідно спрямовувати залучені фінансові 
ресурси на фінансування важливих для сус-
пільства та прибуткових інноваційних проек-
тів, які б у майбутньому сприятимуть зрос-
танню податкового потенціалу та створенню 
умов для обслуговування й погашення позик.
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У статті розкрито сутність зворотної іпотеки. На основі зарубіжного досвіду охарактеризовано умови надан-
ня зворотної іпотеки, визначальні фактори її розміру, її переваги та недоліки. Проведено порівняльний аналіз 
зворотної іпотеки та альтернативних джерел отримання доходів від нерухомості. З позиції потенційного попиту 
та пропозиції критично оцінено можливість запровадження зворотної іпотеки на фінансовому ринку України.

Ключові слова: зворотна іпотека, кредит, пенсіонер, пенсійні виплати, нерухомість, фінансовий інстру-
мент, фінансовий ринок.

Дуб А.Р. ОБРАТНАЯ ИПОТЕКА – ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ

В статье раскрыта сущность обратной ипотеки. На основе зарубежного опыта охарактеризованы усло-
вия предоставления обратной ипотеки, определяющие факторы ее размера, ее преимущества и недостатки. 
Проведен сравнительный анализ обратной ипотеки и альтернативных источников получения дохода от не-
движимости. С позиции потенциального спроса и предложения критически оценены возможности возникно-
вение обратной ипотеки на финансовом рынке Украины.

Ключевые слова: обратная ипотека, кредит, пенсионер, пенсионные выплаты, недвижимость, финансо-
вый инструмент, финансовый рынок.

Dub A.R. REVERSE MORTGAGES – THE FINANCIAL INSTRUMENT FOR RETIRED PERSON: PROSPECTS 
FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

The essence of the reverse mortgage is disclosed. Conditions for obtaining reverse mortgages, determinants of 
its size, its pros and cons are described on the basis of international experience. Comparative analysis of reverse 
mortgages and alternative sources of income from the property is made. The possibility of introducing reverse mort-
gages in Ukraine’s financial market is critically evaluated from the perspective of supply and demand.

Keywords: reverse mortgages, loan, retired person, retirement payments, real estate, financial instrument and 
financial market.

Постановка проблеми. Особи, які вихо-
дять на пенсію, доволі часто не мають інших 
надходжень, ніж пенсійні виплати, а розмір 
останніх далеко не завжди дозволяє підтри-
мувати життєдіяльність навіть на мінімаль-
ному рівні. Проте доволі часто, бідкаючись на 
скрутне матеріальне становище, пенсіонери 
забувають про наявний у них матеріальний 
актив, який може вирішити багато їхніх про-
блем, – нерухомість. У США, Австралії, кра-
їнах Європи отримати кошти від свого житла 
і при цьому залишитись проживати в ньому 
можна за допомогою фінансового інстру-
мента, яким є зворотна іпотека. Зважаючи 
на те, що понад чверть населення України 
становлять пенсіонери, пошук можливості 
підвищення їхнього добробуту шляхом впро-

вадження нових фінансових інструментів обу-
мовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Проблема-
тиці зворотної іпотеки значну увагу приділяють 
західні дослідники серед яких: Дж. Андерсон 
(J. Anderson), С. Голкомб (C. Holcomb), С. Гордон 
(S. Gordon), Дж. Дебіцька (J. Dębicka), С. Кас-
тагнетті (S. Castagnetti), Дж. Кокко (J. Cocco), 
С. Лайонс (S. Lyons), Дж. Лукас (J. Lucas), 
А. Марцинюк (A. Marciniuk), С. Матік (S. Matic), 
В. Пфау (W. Pfau), Д. Солін (D. Solin) та інші. 
У їх працях розкрито історію розвитку зворотної 
іпотеки, механізм її функціонування та пов’язані 
з ним нюанси, а також критичні оцінки можли-
вість використанні зворотної іпотеки в різному 
віці. Більшість праць західних авторів носять 
переважно практичний характер.

© дуб а.Р.

* Це дослідження здійснене в межах співпраці автора з Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна й опла-
чене коштом благодійних внесків читачів сайту «Ціна держави» (http://cost.ua) гР
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У вітчизняній як науковій, так і публіцистич-
ній літературі питання зворотної іпотеки досі 
практично не висвітлювались. Чи не єдиною 
в Україні організацією, яка займається дослі-
дженням зворотної іпотеки та розробкою її 
життєздатної моделі в нинішніх умовах роз-
витку національної економіки, є Центр соці-
ально-економічних досліджень Case Укра-
їна в межах проекту «Ціна держави» (з яким 
співпрацює автор). З огляду на це, вважаємо 
за доцільне розкрити основні аспекти зворот-
ної іпотеки та оцінити сучасні перспективи її 
запровадження в Україні. 

Метою дослідження є розкрити сутність 
зворотної іпотеки як фінансового інструмента 
та оцінити можливість її впровадження в Укра-
їні з позиції потенційного попиту та пропозиції.

Виклад основного матеріалу. Започатко-
вана у США понад півстоліття тому (в 1961 р. 
в м. Портленді) зворотна іпотека для україн-
ського ринку фінансових послуг нині все ще 
залишається своєрідною «terra incognita» 
(незвідана земля).

Головним призначенням такого фінансо-
вого інструменту є надання грошової під-
тримки людям похилого віку, які мають у влас-
ності такий актив як нерухомість і при цьому 
відчувають нестачу коштів для ведення 
повсякденного життя.

За своєю суттю зворотна іпотека – це кре-
дит, що надається фінансовою установою 
(банком або спеціалізованою організацією) 
на певний період (здебільшого 10 р.), під 
заставу нерухомості і який (у разі виконання 
умов договору) не передбачає обов’язкового 
повернення позичених коштів особою, яка 
його взяла. З іншого боку, зворотну іпотеку 
можна трактувати як продаж особою свого 
житла на виплату (тобто людина, яка уклала 
договір зворотної іпотеки, отримуватиме 
виплати до тих пір, доки фінансова установа 
повністю не виплатить їй вартості нерухо-
мості). При цьому до завершення терміну дії 
договору (він може тривати довше, ніж термін 
виплат, наприклад, при одноразовій виплаті 
всієї суми), отримувач виплат залишається 
власником нерухомості.

Після завершення дії договору зворотної 
іпотеки кредитор отримує право та можли-
вість повернути назад надані у кредит кошти. 
Механізм повернення коштів передбачає 
альтернативні варіанти: повернення кре-
диту отримувачем зворотної іпотеки (за його 
бажанням) або його спадкоємцями (якщо 
вони хочуть залишити нерухомість у своїй 
власності), або шляхом реалізації кредито-

ром житла на ринку нерухомості (після того, 
як воно перейде в його власність). 

До потенційних отримувачів зворотної 
іпотеки висуваються кілька вимог. Насампе-
ред на зворотну іпотеку може претендувати 
людина, яка досягла певного віку (наприклад, 
у США – 62 р.; в Австралії, Польщі, Росії (під 
час експериментального запуску зворот-
ної іпотеки у 2011 р.) – 60 р.). Другою осно-
вною вимогою є наявність права власності на 
житло, оскільки після завершення договору 
воно переходить до кредитора і забезпечить 
йому змогу повернути надані в кредит кошти. 
І третьою – проживання в нерухомості під яку 
надається зворотна іпотека (практично без-
перервно) з метою підтримки житла в належ-
ному стані [1; 2; 3].

Зворотна іпотека надається лише під 
житло, розташоване у великих (рідше малих) 
містах. Обумовлено це тим, що після завер-
шення договору зворотної іпотеки кредитор 
намагатиметься зреалізувати набуте у влас-
ність житло, а зробити це у великому місті є 
значно простіше, ніж в іншій місцевості. До 
того ж, вартість нерухомості, яка є визначаль-
ним чинником розміру зворотної іпотеки, у 
великому місті є вищою ніж у малому чи сіль-
ській місцевості.

На відміну від звичайного іпотечного чи спо-
живчого кредиту, зворотна іпотека не перед-
бачає встановлення жодних обмежень щодо 
використання отриманих коштів. Позичаль-
ник може на власний розсуд скерувати їх на: 
оздоровлення чи всебічний медичний догляд; 
погашення раніше отриманого іпотечного кре-
диту; допомогу дітям; ремонт або вдоскона-
лення житла; сплату обов’язкових платежів 
(наприклад, податку на нерухомість, оплату 
комунальних послуг і т. д.); щоденні побутові 
витрати; подорожі; подарунки тощо [4]. 

Проте найдоцільніше залучати і викорис-
товувати кошти зворотної іпотеки якомога піз-
ніше (тобто не в 62 р., а в більш пізньому віці, 
наприклад, 72–75 р.) і лише в разі крайньої 
потреби (себто, якщо інших джерел засобів 
до існування немає, або вони не покрива-
ють життєво необхідних витрат, наприклад, 
потребу в лікуванні). Логіка тут дуже проста: 
якщо оформити зворотну іпотеку в шістде-
сятирічному віці, то що трапиться, коли сума 
зворотної іпотеки буде повністю вибрана 
позичальником, а в 75-річному віці виникне 
потреба у фінансуванні всебічного догляду чи 
тривалого лікування (використання житла як 
активу стане вже неможливим)? З боку уста-
нови, яка надає зворотну іпотеку, її потен-
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ційний клієнт – це особа, вік якої на 10 років 
менший за середню тривалість життя в країні. 
При цьому враховується і диференціація за 
статтю, оскільки переважно середня трива-
лість життя чоловіків є меншою, ніж жінок [5].

Суму виплат зворотної іпотеки для кожної 
людини розраховують індивідуально, вихо-
дячи з таких критеріїв [6]: 

– віку позичальника. Чим старшою буде 
особа на час звернення за зворотною іпо-
текою, тим більшу суму виплат вона зможе 
отримати, бо, якщо, наприклад, особі 62 р. при 
середній тривалості життя 71 р., то, розрахо-
вана фінансовою установою, сума виплат 
розбиватиметься на 9 р., а якщо людина звер-
неться в 68-річному віці, то та ж сума буде 
розподілена на три роки;

– ринкової вартості житла, що перебуває 
у власності. Переважно потенційний отриму-
вач зворотної іпотеки може розраховувати 

на суму еквівалентну 56–60% вартості свого 
житла, оскільки плата за користування кре-
дитними коштами вираховується із суми, 
що покриває решту вартості нерухомості. 
Припиняються виплати по зворотній іпотеці, 
коли сума заборгованості сягає 98% вартості 
житла, бо в противному випадку позичаль-
нику доведеться самостійно (з інших джерел) 
оплачувати користування кредитом;

– відсоткових ставок за користування зво-
ротною іпотекою здебільшого вищі, ніж ставки 
за звичайним іпотечним кредитом (напри-
клад, у США середньозважена ставка з іпо-
течного кредитування становить 3,18%, а з 
зворотної іпотеки – 4,6% [7; 8]). Крім того, вони 
можуть бути двох видів: фіксовані (встанов-
люються переважно для одноразової виплати 
суми зворотної іпотеки) та змінні (для будь-
яких форм виплат (одноразової, періодичної, 
комбінованої) та обчислюються, виходячи із 

Таблиця 1
Порівняння ключових моментів зворотної іпотеки та її альтернатив

Зворотна іпотека Довічна рента Здача в оренду Продаж із 
переїздом

Перехід 
права влас-
ності на 
житло

Переходить 
після смерті 
позичальни-ка, або 
порушенні умов 
договору

Переходить до 
особи, яка випла-
чуватиме ренту, 
при укладанні 
договору

Не переходить
Переходить 
до покупця у 
моменти укла-
дання договору

Визначальні 
чинники укла-
дення угоди

Досягнення певного 
віку Нема Нема Нема 

Визначальні 
фактори 
величини 
виплат

Вік; вартість житла; 
відсоткові ставки

Вартість житла; 
інші, обумовлені 
сторонами 

Ринкові ціни 
оренди, місце 
розташування, 
стан житла та ін.

Ринкова вартість 
житла, виходячи 
із місця розта-
шування, стану 
тощо 

Періодичність 
виплат

Одноразово; щомі-
сяця; комбіновано

Комбінована 
(30-40% одразу, 
решта – періо-
дично)

Періодично 
(щомісяця)

Одноразово 
(рідко – на 
виплату)

Додаткові 
витрати 

Витрати на оформ-
лення; страхування 
втрати вартості 
нерухомості

Немає
Сплата податку з 
орендних плате-
жів

Витрати на 
оформлення

Ризики для 
особи, яка 
уклала дого-
вір

Невиконання умов 
договору через: 
неспроможність 
підтримувати житло 
в належному стані; 
сплачувати стра-
хові платежі; невід-
воротна потреба 
в переїзді/виїзді із 
помешкання

Бажання платника 
ренти якомога 
швидше позбутися 
отримувача пла-
тежів (зокрема, 
і кримінальним 
шляхом); слабке 
законодавче регу-
лювання; несво-
єчасна виплата 
рентних платежів

Недобросовісні 
орендарі, які 
можуть пошко-
дити помеш-
кання; несвоє-
часна здійснення 
орендної плати

Можливе шах-
райство з боку 
покупців

Авторська розробка
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ставки LIBOR і відсоткової надбавки креди-
тора) [9].

З огляду на доволі жорсткі умови отри-
мання зворотної іпотеки, слід зупинитись і 
на її альтернативах. Серед альтернатив зво-
ротної іпотеки можна виділити довічну ренту, 
здачу житла в оренду (як із переїздом до роди-
чів (під час надання в оренду всього помеш-
кання), так і без переїзду (якщо в оренду зда-
ється лише частина приміщення)), продаж 
житла та переїзд до родичів чи в будинок для 
літніх людей (таблиця 1).

Зворотна іпотека – неоднозначний фінан-
совий інструмент. Вона несе як позитивні, так 
і негативні аспекти для особи, яка вирішила 
нею скористатися.

Серед плюсів можна назвати [10]:
– можливість скористатися з вартості 

житла для покращення свого добробуту, не 
залишаючи його (не здійснюючи його про-
дажу чи переїзду);

– немає необхідності повертати кредит до 
тих пір, поки особа не надумає переїхати, або 
помре (погашається за бажанням спадкоєм-
ців);

– гнучкість виплат за зворотною іпотекою 
(одноразово, періодично, комбіновано);

– кредитна лінія, яка за умови часткових 
виплат може збільшуватись (на зарезерво-
вані, але тимчасово не використані кошти, 
нараховуюся відсотки так, ніби ці кошти вне-
сені на депозит);

– немає умови цільового використання 
коштів зворотної іпотеки;

– немає додаткової відповідальності за 
кредитом (сума боргу за зворотною іпотекою 
обмежується виключно вартістю житла, під 
яке надана);

– отримані за зворотною іпотекою кошти 
не оподатковуються (вважається, що це є 
отримання кредиту);

– кошти, отримані за зворотною іпоте-
кою, не впливають на призначені соціальні 
виплати.

До мінусів зворотної іпотеки можна відне-
сти [10]:

– високу вартість. Вартість зворотної іпо-
теки є вищою, ніж за звичайним іпотечним 
кредитом. Окрім того, отримувач виплат пови-
нен здійснювати страхові внески до інститу-
тів (компаній), які надають страховий захист, 
пов’язаний із зниженням вартості житла в 
майбутньому чи його втрати. Оскільки останнє 
може завдати збитків кредиторові. У резуль-
таті, виходячи з того, що плата за користу-
вання списується із кредитних коштів, особа 

реально зможе отримати лише до 56–60% 
вартості свого житла;

– зниження добробуту отримувача після 
завершення договору зворотної іпотеки. Якщо 
особа доживає до завершення договору, то 
її добробут може суттєво погіршитись, бо по 
суті впродовж дії договору людина поступово 
продає своє житло (зменшує його вартість, 
яка залишається в її власності). Тобто після 
того, як вартість житла повністю перейде до 
кредитора, виплати зі зворотної іпотеки при-
пиняються;

– прив’язку до житла. Особа, яка отримує 
виплати за договором зворотної іпотеки, не 
може залишати житло більше, ніж на певний 
встановлений законодавством час (у США – 
один рік). У протилежному випадку необхідно 
буде викупити використану вартість житла 
(тобто повернути отримані в кредит кошти);

– ризик втрати права викупу житла. Якщо 
позичальник не підтримує житло в належному 
стані (обумовленому в договорі) або не своє-
часно чи не в повному обсязі здійснює страхові 
(пов’язані із зворотною іпотекою) та податкові 
(пов’язані з нерухомістю) платежі, він може 
бути позбавлений права викупу житла.

Для виявлення можливості запровадження 
зворотної іпотеки в Україні, вважаємо за необ-
хідне оцінити наявність потенційного попиту та 
пропозиції на даний фінансовий інструмент.

До сприятливих чинників появи зворотної 
іпотеки на українському ринку фінансових 
послуг (із боку попиту) можна віднести:

– старіння населення. На початок 2016 р. 
кількість пенсіонерів зросла на майже на 
150 тис. осіб або на 1,2% порівняно з попере-
днім роком, і склала 12,3 млн чоловік. З них 
6,4 млн осіб (або 13% усього населення Укра-
їни) проживають у містах [11, с. 15–21]. Отже, 
вони можуть формувати потенційний попит 
на зворотну іпотеку;

– тривалість життя. Середня очікувана 
тривалість життя в Україні відносно неве-
лика (71 р. Для прикладу, у США – 79 р. [12]). 
Виходячи з того, що договір зворотної іпотеки 
укладається переважно на 10–12 рр., можна 
говорити про сприятливий фактор її запро-
вадження. Мінімальний вік отримувача при 
цьому доцільно встановити 62 р.;

– розмір пенсійних виплат. Середній роз-
мір призначеної пенсійної виплати у 2015 р. 
становив 1699,5 грн. А кількість пенсіонерів, 
які отримували виплати розміром до 1500 грн, 
складала 7,9 млн осіб, або 64,5% усіх отри-
мувачів пенсії [11, с. 21; 47]. З цього можна 
зробити висновок, що більшість пенсіоне-
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рів відчуває потребу в додаткових грошових 
коштах. Особливо, якщо зважити на динаміку 
зростання цін на ліки та продукти харчування 
(комунальні послуги частково компенсуються 
державою через субсидії);

– наявність у країні самотніх осіб похи-
лого віку, які мають у власності житло. На 
початок 2016 р. кількість домогосподарств без 
дітей у великих містах становила 3438,5 тис. 
або 58,3% усіх домогосподарств без дітей у 
великих містах, та 2625,9 тис. – у малих (або 
62,4% усіх домогосподарств без дітей у малих 
містах). Середній розмір домогосподарств без 
дітей на початок 2016 р., як і в попередньому 
році, був 1,93 особи. Кількість же домогоспо-
дарств, які складалися з однієї особи в непра-
цездатному віці, у 2015 р. становила 438,8 тис. 
у великих містах та 515,4 тис. – у малих. Дві 
третини з вказаних домогосподарств з однієї 
особи припадали на жінок і лише одна тре-
тина – на чоловіків. Отже, виходячи з того, 
що в Україні понад 92% житла перебуває 
у приватній власності та 79,6% домогоспо-
дарств у великих містах володіють окремою 
квартирою, потенційний попит на зворотну 
іпотеку можна оцінити в 954,2 тис. осіб (домо-
господарств з однієї особи) [13, с. 11; 19; 27]. 
А оскільки за останні три роки суттєвих змін 
у структурі домогосподарств не відбулося, то 
в і найближчій перспективі можна очікувати 
збереження його обсягу.

З боку попиту є підстави говорити про впро-
вадження зворотної іпотеки. Навіть, виходячи 
з української ментальності, сама поява такого 
фінансового інструменту може спонукати 
родичів літньої людини (потенційних спадко-
ємців) подбати про її матеріальний достаток, 
щоб запобігти можливій втраті нерухомості 
через зворотну іпотеку. Це напевно виявиться 
дешевше, ніж подальший викуп житла у кре-
дитора шляхом погашення боргу.

Щодо пропозиції, то зворотна іпотека для 
фінансових установ (банків), які її надають, – 
це довгі гроші (бо повернути наданий кредит 
можна здебільшого після смерті особи, яка 

уклала договір). А економічна нестабільність, 
невизначеність щодо динаміки цін на житло 
тощо спричиняють до встановлення високих 
ставок за її використання. Останнє ж спричи-
няє до зниження інтересу з боку попиту.

Серед головних факторів, що можуть мати 
вплив на ціну пропозиції зворотної іпотеки в 
Україні, варто вказати на:

– рівень інфляції (закладається у відсо-
ткову ставку за зворотною іпотекою). Рівень 
інфляції у 2015 р. (43,3%) та у 2016 р. (12,4%) 
роблять цей вид фінансової послуги дорогим 
і не привабливим;

– облікову ставку центрального банку 
(впливає на вартість кредитних ресурсів 
комерційних банків, оскільки це плата остан-
ніх за користування кредитами, взятими в 
центрального банку). Облікова ставка НБУ, 
хоч і демонструє тенденцію до зниження, 
проте залишається доволі високою (на поча-
ток 2017 р. – 14%). Тобто вартість зворотної 
іпотеки буде вищою, ніж облікова ставка, бо 
комерційні банки ще встановлюють свою 
надбавку (маржу) за надання коштів у зво-
ротну іпотеку;

– динаміку цін на житло. За стабільної 
економіки ціни на житло мають тенденцію до 
зростання, що захищатиме фінансові уста-
нови (банки) від втрати коштів після завер-
шення договору зворотної іпотеки. Нині ціни 
на ринку нерухомості в Україні не демонстру-
ють тенденцію до зростання в доларовому 
еквіваленті. Тому страхові внески (на страху-
вання від знецінення вартості житла) можуть 
суттєво переобтяжувати загальну вартість 
зворотної іпотеки;

– стан житла (впливає на вартість житла, 
а значить і на розмір виплат після зворотної 
іпотеки). Якщо припустити, що значна час-
тина людей похилого віку проживає будин-
ках, які збудовані ще за радянських часів, 
то розраховувати на більш-менш прийнятні 
суми виплат за зворотною іпотекою можна 
лише за умови проведеного капітального 
ремонту не лише в квартирі, а й у будинку 

Таблиця 2
Ключові визначальні показники розміру та вартості зворотної іпотеки [7; 8; 14–18]

США Україна
Рівень інфляції у 2016 р., % 2,1 12,4
Облікова ставка, % 1,25 14
Ставки з іпотечного креди-
тування (середньозважені), 
%

на 30 років – 4,10
на 15 років – 3,26
на 10 років – 3,18

15 років (+ 20% початковий внесок) – 23,7
на довші терміни практично не кредитують

Ставки зі зворотної іпотеки 
(середньозважені), %

4,91 (фіксована)
4,60 (плаваюча) була б не нижче 25-27%
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загалом (ідеться про водопровід, каналіза-
цію, електропроводку тощо).

Нині зворотна іпотека є надто дорогою і 
невигідною (з погляду її розміру) для пересіч-
них українських пенсіонерів (таблиця 2). 

Про запровадження зворотної іпотеки може 
йтися лише тоді, коли рівень інфляції та облі-
кова ставка будуть вимірюватися однознач-
ним числом (і наближатимуться до 5–6%), 
а економіка зростатиме. Підтвердженням 
цьому є невдала спроба пілотного проекту із 
запуску механізму зворотної іпотеки в Росії у 
2011–2012 рр. (право на отримання мали пен-
сіонери у віці 60-ти р. і старші, максимальна 
сума позики могла становити 80% вартості 
житла зі ставкою – 9% річних). Провал був 
обумовлений низьким інтересом комерційних 
банків до довгострокового кредитування на 
умовах довгих грошей в економічно неста-
більному середовищі. А для державних струк-

тур залучити кошти під зворотну іпотеку в разі 
бюджетного дефіциту є практично нереально.

Висновки. Отже, зворотна іпотека є 
фінансовим інструментом за допомогою 
якого особи пенсійного віку, які мають у влас-
ності житло, можуть покращити свій добробут. 
Попри те зворотна іпотека – інструмент нео-
днозначний, оскільки має і негативний аспект: 
високу вартість та втрату права власності на 
житло після завершення дії договору. 

Незважаючи на наявний потенційний 
попит, запровадження зворотної іпотеки в 
Україні нині видається малоймовірним через 
існування чинників, які спричиняють до її 
високої вартості (рівня інфляції, високої облі-
кової ставки НБУ, несприятливої динаміки цін 
на нерухомість). Лише стабілізація фінансо-
вої системи та економічне зростання може 
стати базою для появи на фінансовому ринку 
зворотної іпотеки.
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Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Проаналізовано дина-
міку зовнішньої торгівлі, товарну структуру експорту та імпорту. Визначено причини, які зумовили основні 
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динамика внешней торговли, товарная структура экспорта и импорта. Определены причины, обусловившие 
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TO OVERCOME THEM

The article explores foreign trade trends in Ukraine. It analyses the dynamics of foreign trade and composition of 
imports and exports. Reasons behind the main structural imbalances in foreign trade are defined. The author then 
proposes several approaches to overcome the existing imbalances.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Характерими рисами сучасних тен-
денцій на світовому ринку є глобалізація та 
інтернаціоналізація національних економік, 
що сприяють активізації зовнішньоекономічної 
діяльності. Світовий досвід свідчить про наяв-
ність тісного зв’язку між розвитком зовніш-
ньої торгівлі та економічним зростанням. Так, 
зокрема нові індустріальні країни, такі як Китай, 
Південна Корея на основі впровадження екс-
портноорієнтованної стратегії розвитку змогли 
за відносно короткий термін часу значно при-
скорити темпи економічного зростання. Проте 
переваги від відкритості національних ринків 
переважно отримують лише розвинуті кра-
їни з досконалою структурою економіки, які 
спроможні виробляти широкий спектр якісних 
товарів та послуг, а також ті країни, які змогли 
налагодити випуск високотехнологічних та кон-
курентоспроможних товарів, а також постав-
ляти їх на світовий ринок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Роль та значення зовнішньої торгівлі в розви-

тку національної економіки є одними з найак-
туальніших тем дослідження багатьох зарубіж-
них та вітчизняних науковців. Значний внесок 
у розробку такої проблеми внесли вітчизняні 
вчені: С. Аржевитін, О. Білоцерківець, Б. Дани-
лишин, О. Дзюблюк, Я. Жаліло, С. Кораблін, 
В. Міщенко, М. Савлук, О. Саліхова, Т. Унков-
ська, А. Філіпенко, В. Чужиков та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
увагу багатьох науковців до цієї проблема-
тики, на сьогодні недостатньо уваги приділено 
дослідженню причин виникнення структурних 
диспропорцій, які мають місце під час про-
ведення зовнішньої торгівлі, а також шляхам 
подолання зазначених диспропорцій. Сиро-
винна орієнтація експорту в Україні, неспро-
можність вітчизняних підприємств задовіль-
нити потреби внутрішнього ринку навідь у 
досить простих товарах – усі ці фактори викли-
кають стійку залежність вітчизняної економіки 
від кон’юнктури світового ринку та негативно 
впливають на стан платіжного балансу.

© заболотна н.г.
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Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження динаміки зовнішньої тор-
гівлі в Україні, розгляд причин, які обумовили 
наявність диспропорцій у зовнішній торгівлі та 
визначення напрямів подолання зазначених 
диспропорцій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зовнішня торгівля відіграє досить 
важливу роль в економічному розвитку будь-
якої країни, оскільки стимулює конкуренцію, 
обмежує панування монополій, заохочує під-
приємців підвищувати якість експортноорієн-
тованої продукції. 

Дотримання збалансованності експортно-
імпортних операцій є надзвичайно важливим 
для України, враховуючи високий рівень від-
критості її економіки. Так, зокрема співвідно-
шення зовнішньоторгівельного обороту до 
ВВП в Україні коливається в межах 90–95%, 
тоді як у розвинутих країнах, таких як США, 
Японія цей показнй коливався в межах 
24–25%, Китаї близько 50%, Німеччині – 
40–42% [1]. 

У 2015 р. Україна здійснювала зовнішньо-
торгівельні операції з партнерами із 217 країн 
світу. Вітчизняні підприємці експортували 
товари до 191 країн світу, імпортували з 
201 країни. Кількість підприємств, що здій-
снювали зовнішню торгівлю товарами стано-
вили в експорті 14,7 тис. одиниць, в імпорті – 
22,3 тис. одиниць [2, с. 9]. 

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі свід-
чить про те, що протягом 2009–2010 рр. та 
2014–2015 рр. в Україні мало місце суттєве 
скорочення експортно- імпортних опера-
цій, що було викликане наслідками світової 
фінансової кризи, несприятливою зовнішньо-
економічною кон’юнктурою, втратою тради-
ційних ринків збуту внаслідок низької конку-
рентоспроможності українських товарів.

У 2015 р. обсяг експорту скоротився за 
всіма основними товарними групами, такими 

як продукція металургійної, хімічної промис-
ловості, агропромислового комплексу, які 
традиційно вважалися основою українського 
товарного експорту, і приносили країні суттєві 
валютні надходження. Так, зокрема експорт 
металургійної продукції скоротився на 38,7%, 
мінеральних продуктів – на 49,5%, продо-
вольчих товарів – на 13,1%, продукції маши-
нобудування – на 38,5% [3].

Різка девальвація гривні у 2014 р. не лише 
не призвела до зростання експортних над-
ходжень, а навпаки спровокувала різке зни-
ження купівельної спроможності насення та 
бізнесу, що суттєво знизило ділову активність 
у країні. 

Обсяг імпорту також скоротився, але вна-
слідок збереження наявних структурних дис-
пропорцій в економіці України обсяг імпорту 
продовжував перевищувати обсяг експорту, 
що невативно впливає на стан валютного 
ринку, посилює залежність країни від курсо-
вих коливань.

При цьому енергетичний імпорт знизився 
на 26,7%, неенергетичний на 34,9%. Зокрема, 
продуція машинобудування знизилася на 
30,0%, продукція хімічної промисловості на 
26,9%, продовольчі товари на 45% [3].

Недосконала структура економіки України, 
деіндустріалізація економіки, яка відбувалася 
протягом останніх 20 р., низька конкуренто-
спроможність вітчизняних підприємств вна-
слідок суттєвого морального та технічного 
зносу виробничого апарату, всі ці та інші фак-
тори призведи до того, що Україна сприйма-
ється на світовому ринку виключно як країна, 
яка спроможна витоговляти та поставляти на 
світовий ринок лише сировинну продукцію з 
низькою доданою вартістю. 

Аналіз структури експорту за широкими 
економічними категоріями свідчить про те, що 
питома вага товарів проміжного споживання 
залишалась досить суттєвою і коливалась від 

Таблиця 1
Динаміка зовнішньої торгівлі України. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Обсяг експорту това-
рів, млрд дол.США 63,2 37,1 47,3 62,4 64,4 59,1 50,6 35,4 33,6

Темп приросту до попере-
днього року, % 136,9 58,8 127,4 131,9 103,3 91,7 85,5 70,1 94,9

Обсяг імпорту това-
рів, млрд дол.США 80,6 42,5 56,9 80,4 86,3 81,2 57,7 38,9 40,4

Темп приросту до попере-
днього року, % 139,6 52,7 133,9 141,3 107,3 94,3 71,0 67,4 103,8

Сальдо, млрд дол.США -17,4 -5,4 -9,6 -18,0 -21,9 -22,1 -7,1 - 3,5  – 6,8
Джерело: розраховано за даними Національного банку України [3]
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82,1% у 2008 р. до 79,3% у 2015 р; питома 
вага споживчих товарів в загальному обсязі 
експорту зросла лише з 8,1% у 2008 р. до 
16,1% у 2015 р.; тоді як питома вага засобів 
виробництва зменшилась із 9,3% у 2008 р. до 
4,1% у 2015 р. 

Аналіз структури імпорту за широкими еко-
номічними категоріями показує, що питома 
вага товарів проміжного споживання в цей 
період коливалися від 61,7% у 2008 р. до 
65,4% у 2011 р. та скоротилась до 62,1% у 
2015 р. Питома вага споживчих товарів зросла 
з 20,3% у 2008 р. до 24,4% у 2015 р., що під-
тверджує високу залежність внутрішнього 
ринку від імпорту та неспроможність вітчиз-
няних підприємств забезпечити імпортозамі-
щення навідь в умовах суттєвої девальвації 
гривні. Крім того, питома вага засобів вироб-
ництва в загальному імпорті знизилась із 
17,1% у 2008 р. до 12,3% у 2015 р, що озна-
чає скорочення платоспроможного попиту з 
боку підприємств реального сектору на нове 
сучасне обладнання для технічної модерніза-
ції виробництва [3].

За підсумками 2016 р. дефіцит поточного 
рахунку становив 3,4 млрд дол. За даними НБУ 
зростання дефіциту відбулося внаслідок ско-
рочення експорту та відновленням зростання 
імпорту. Так, обсяг експорту за 2016 р. змен-
шився на 5,2% до 33,6 млрд дол. США, тоді як 
обсяг імпорту зріс на 3,8% до 40,4 млрд дол. 
США. Так, експорт чорних та кольорових мета-
лів знизився на 11,6%, мініральних продук-
тів – на 10,5%, продукції машинобудування – на 
17,8%, хімічної промисловості – на 24,8%.

Протягом 2016 р. мало місце зростання 
експорту продовольчих товарів на 5,4% вна-
слідок зростання на 15,1% вартісних обсягів 
експорту олії та насіння олійних, а також сут-
тєвого зростання фізичного обсягу експорту 
зернових. Але, враховуючи зниження світо-
вих цін на зернові культури, їх вартісні обсяги 
залишилися на рівні минулого року [3].

Внаслідок деякого пожвавлення ділової 
активності у 2016 р. відбулося зростання 
попиту на товари інвестиційного та спо-
живчого призначення. Так, неенергетичний 
імпорт зріс на 16,2%. Найбільше нарощу-
вання імпорту відбулося за продукцією маши-
нобудування – на 37,9%, хімічої промисло-
вості – на 10,1%, продовольчих товарів – на 
13,4%. Водчас внаслідок зменшення обсягів 
імпорту природного газу енергетичний імпорт 
скоротився на 27,9%.

Згідно з дослідженнями д. е. н. С. Кора-
бліна Україна переживає черговий сировинний 

колапс. Усі три кризи в Україні (1998–1999 рр., 
2008–2009 рр. та 2014–2015 рр.) були обу-
мовлені падіннім світових цін на сировину, 
що своєю чергою призвело до різкого скоро-
ченнм експорту, скорочення валютних резер-
вів, девальвації гривні [4, с. 187]. 

Вихід із цієї залежності можливий лише 
на основі подолання сировинної орієнтації 
експорту та переорієнтації на експорт конку-
рентоспроможної продукції з високою дода-
ною вартістю в разі одночасного зменшення 
у структурі імпорту тих товарів, які можливо 
виробляти в Україні.

Протягом усього періоду існування укра-
їнської держави структурні зрушення в про-
мисловості відбувалися стихійно під впли-
вом зовнішньоекономічної кон’юнктури, що й 
обумовило істотні структурні диспропорції в 
промисловому комплексі. Так, зокрема мало 
місце різке скорочення галузей, які виробля-
ють кінцеву продукцію з високою доданою 
вартістю (машинобудування, легка, харчова 
промисловість), і суттєве підвищення частки 
галузей, які виробляють продукцію з низь-
ким ступенем обробки та високою енергоєм-
ністю. У результаті в промисловості України 
стали домінувати експортноорієнтовані галузі 
з сировинною спеціалізацією, тоді як частка 
виробництв, які орієнтовані на внутрішній 
ринок є досить низькою, що обумовлює зрос-
таючу залежність від імпорту та зростаю-
чий попит на іноземну валюту. Більше того, 
оскільки у структурі експорту переважають 
сировинна продукція, полуфабрикати, товари 
з низьким рівнем доданої вартості, а у струк-
турі імпорту, як правило, значна питома вага 
товарів кінцевого споживання з високою дода-
ною вартістю та високотехнологічних товарів, 
то це суттєво перешкоджає збалансуванню 
торгового балансу, бо надходження від екс-
порту не покривають імпорт. 

Сировинна орієнтація українського екс-
порту та висока залежність від імпорту є 
результатом низької конкурентоспроможності 
більшості галузей економіки внаслідок моно-
полізму, браку стратегії економічного розвитку 
держави, недалекоглядної політики урядових 
структур, що своєю чергою обумовлює високі 
ризики для країни в найближчі роки. 

Досвід багатьох країн світу, а особливо 
нових індустріальних країн, які мають сильні 
конкурентні позиції на світовому ринку, свід-
чить про те, що позитивний ефект від зовніш-
ньої торгівлі отримали країни, які вчасно зро-
зуміли, що перемогу в конкурентній боротьбі 
на світовому ринку можно отримати не 
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завдяки лібералізації торгівельних відносин, 
а шляхом впровадження адекватної держав-
ної політики, яка створює можливості для 
використання потенційних переваг від міжна-
родної торгівлі. Боротьба за лідерство на сві-
тових ринках призвела в цих країнах до під-
вищення ролі держави в трансформаційних 
процесах та вправадження активної промис-
лової політики. 

Для України, яка перебуває не лише в 
довгостроковій структурній кризі та рецесії, 
але й продовжує воєнні дії на сході держави, 
надзвичайно важливо в найкоротші терміни 
отримати реальну можливість для реаліза-
ції структурних зрушеннь, які дозволять удо-
сконалити структуру експорту та подолати 
сировинну орієнтацію, переорієнтувати про-
мислове виробництво на задоволення потреб 
внутрішнього ринку та імпортозаміщення. Але 
для цього необхідно провести технічне пере-
оснащення пріоритетних галузей промис-
ловості, створити умови для прискореного 
розвитку високотехнологічних і наукоємних 
виробництв 5 і 6 технологічних укладів, що 
сформує основу для відновлення економіч-
ного зростання та макроекономічної стабіль-
ності в довгостроковій перспективі. 

Після світової фінансової кризи розвинуті 
країни для прискорення економічного зрос-
тання та зменшення безробіття розпочали 
впроваджувати програми підтримки власного 
виробництва, які дозволяють завантажувати 
виробничі потужності всередині країни і ско-
рочувати обсяг імпорту. 

Так, зокрема з метою подолання наслідків 
світової фінансової кризи та розв’язання нако-
пичених проблем промисловості та її реінду-
стріалізації, Уряд Франції у 2012 р. створив 
спеціалізоване «Міністерство промислового 
відродження». Цей орган повинен визначати 
стратегічні орієнтири промислової політики, 
пріоритетні напрями розвитку промисловості, 
проводити моніторінг реалізації інноваційної 
політики. У 2014 р. на базі такого міністерства 
було створено Міністерство економіки, про-
мисловості та цифрової індустрії. Крім того, 
Уряд ухвалив статегію «Нова індустріальна 
Франція», яка розроблялася сумістно з пред-
ставниками бізнесу. Близько 80% проектів, які 
передбачено впроваджувати, були відібрані на 
базі пропозицій підприємців і будуть реалізо-
вуватися під керівництвом великих підприєм-
ців. При цьому визначені 34 конкретних плани 
реформування промисловості на інноваційній 
основі, що і заклало фундамент для реінду-
стріалізації Франції на майбутні 10 р. [5].

З метою модернізації промисловості на 
інноваційній основі Уряд Великобританії роз-
робив та ухвалив Стратегію розвитку високо-
технологічної промисловості Великобританії 
(2012–2015 рр.), та Промислову стратегію: 
партнерство уряду та промисловості Велико-
британії (2013–2020 рр.) [5].

Україна також має потенційні можливості для 
нарощування обсягів власного випуску продук-
ції, яка на сьогодні імпортується. Україна має 
унікальні природні ресурси, значний науково-
технічний потенціал та кваліфіковану робочу 
силу для розробки, випуску та збільшення обся-
гів виробництва вітчизняних аналогів продукції, 
яку ми купляємо на світовому ринку.

У найближчий перспективі пріоритетом 
повинно стати імпортозаміщення, що дозво-
лить не лише вдосконалити структуру зовніш-
ньої торгівлі, зберегти валютні кошти всере-
дені країни, але й створити нові робочі місця, 
зменшити рівень безробіття в країні, і на цій 
основі забезпечити прискорення економічного 
зростання. Потенціал для імпортозаміщення 
є практично в усіх галузях економіки насам-
перед це хімічна та нафтохімічна промисло-
вість, промисловість будівельних матеріалів, 
легка та харчова промисловість, машинобу-
дування, деревообробна та целюлознопапе-
рова промисловість, фармацевтика. 

Імпортозаміщення передбачає заміну 
імпортних товарів вітчизняними, якісні та цінові 
характеристики яких є нарівні або перевищу-
ють іноземні аналоги. Для того, щоб імпорто-
заміщення принесло максимальний ефект і 
згодом надало можливість нарощувати випуск 
імпортозамінників і для продажу їх на світо-
вому ринку, необхідно, щоб імпортозаміщення 
відбувалося в межах проведення активної 
промислової політики, передбачало модерні-
зацію виробничих потужностей на інноваційній 
основі, супроводжувалося створенням спри-
ятливих умов для національних виробників. 
Досить важливо правильно визначити пріори-
тети імпортозаміщення та передбачити комп-
лекс регулятивних заходів, які будуть сприяти 
досягненню визначених цілей.

Водночас як зазначають фахівці Націо-
нального інституту стратегічних досліджень 
«імпортозаміщення має бути перехідним 
етапом у процесі реструктурізації економіки 
та використовуватися для пришвидшеної 
модернізації та розвитку нових напрямів у 
промисловості, після чого має відбуватися 
послідовний перехід до експортоорієнтова-
ної моделі розвитку, що обумовлено обме-
женістю внутрішнього ринку та необхідністю 
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забезпечення нових ринків збуту. Це перед-
бачає поступове зниження державного про-
текціонізму та стимулювання розвитку конку-
ренції» [6, с. 7]. 

 Таку точку зору підтверджує досвід розви-
тку нових індустріальних країн, таких як Пів-
денна Корея, Китай, Тайвань, які на основі 
впровадження активної промислової політики 
змогли створити та активно розвивати екс-
портноорієнтоване імпортозаміщення, що і 
сприяло прискореному розвитку цих країн.

 Висновки. Отже, подолати структурні дис-
пропорції в зовнішній торгівлі і вийти на пози-
тивне сальдо торгівельного балансу немож-
ливо без впровадження активної промислової 
політики. Лише в межах проведення активної 

промислової політики можливо забезпечити 
технічне переоснащення підприємств реаль-
ного сектору економіки на інноваційній основі, 
реалізувати імпортозаміщення, яке створить 
основу для подальшого нарощування екс-
портноорієнтованої продукції, та створити 
нові робочі місця в секторах, які виробля-
ють наукоємну продукцію. Успішна реаліза-
ція зазначених цілей вимагає чіткого визна-
чення пріоритетних галузей та підприємств, 
які спроможні в стислі терміни забезпечити 
виготовлення високотехнологічної продукції 
та імпортозамінників, концентрації ресурсів 
на визначених пріоритетах, та налагодження 
ефективної взаємодії між бізнесом та урядо-
вими структурами. 
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Стаття присвячена актуальним питанням формування системи управління прибутком банків та викорис-
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Отримання прибутку та рентабельна 
діяльність є необхідними чинниками забез-
печення фінансової стійкості та конкуренто-
спроможності банків. Це обумовлено тим, 
що саме прибуток забезпечує формування 
адекватних фондів та резервів, кошти яких 
спрямовуються на покриття непередбачених 
ризиків, стимулює персонал і керівництво до 
розширення та вдосконалення банківських 
операцій та послуг, скорочення витрат та міні-
мізації банківських ризиків. 

Виходячи з того, що середовище в якому 
функціонують банки України, є нестійким та 
мінливим, а можливості щодо нарощення 
доходів та мінімізації витрат обмежені, акту-
альності набуває прогнозування прибутку 
на основі використання моделей стрес-
тестування та розробка системи управління 
ним, що дозволяє своєчасно та адекватно 
оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх чин-
ників на його формування та на цій основі 

обґрунтувати плани й управлінські рішення, 
що забезпечать їх виконання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням використання моделей стрес-
тестування в банківській діяльності присвя-
чено значну кількість наукових праць, а саме 
П. Житного [1], І. Івасіва [2], О. Лисянської [3], 
С. Науменкової [4], О. Сенченка [5], О. Скаско 
[6], Є. Ящука [7]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не дивлячись на зна-
чну кількість публікацій, присвячених такій 
проблематиці, залишається актуальним 
вирішення питання використання моделей 
стрес-тестування в системі управління при-
бутком банків.

Постановка завдання. На основі вище 
викладеного можна сформулювати завдання 
наукової статті, розробка теоретико-методич-
них засад формування системи управління при-
бутком банків та прогнозування його рівня на 
підставі використання моделі стрес-тестування.

© коваленко В.В., терзі а.д.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Прибуток банків не є безпосеред-
нім об’єктом управління ним, а визначається 
внутрішніми та зовнішніми чинниками, які 
впливають на його формування та розподіл. 
Зазначене викликає складність у визначенні 
складу та функцій суб’єктів управління ним. 

Управління прибутком банків найчастіше 
розглядають за процесним та системним під-
ходами. Управління прибутком банків за про-
цесним підходом визначається як: «… процес 
розробки і прийняття управлінських рішень 
за всіма основними аспектами його форму-
вання, розподілу і використання» [8, с. 48]. 

Відповідно до системного підходу заслу-
говує на увагу визначення надане Н. Радков-
ською: «Управління прибутком комерційного 
банку являє собою складний багатофункціо-
нальний механізм, що складається з окремих 
ланок, тісно пов’язаних між собою, до яких 
відноситься визначення підрозділів банку, 
що беруть участь у процесі управління при-
бутком; планування доходів, витрат і при-
бутку банку; застосування способів оцінки 
рівня прибутковості банківської діяльності; 
визначення методів поточного регулювання 
прибутку» [9, с. 21]. На нашу думку, перева-
гою цього визначення є визначення всіх осно-
вних функцій, які властиві будь–якій системі 
управління: планування, регулювання, ана-
ліз і контроль. Його застосування підвищить 
ефективність заходів щодо управління при-
бутком банків.

Загальну схему управління прибутком бан-
ків представлено на рисунку 1.

Таким чином, із вище наведеного та скла-
деної схеми управління прибутком банків, 
можемо стверджувати, що систему управління 
прибутком банків доцільно розглядати за про-
цесним та системним підходами, а саме:

За процесним підходом як формалізова-
ний процес із чіткою послідовністю етапів та 
методів управління за допомогою якого визна-
чаються фактори, що впливають на прибуток 
банку, формуються плани щодо його форму-
вання та розподілу за визначеними об’єктами 
планування, здійснюється його регулювання 
й контроль.

За системним підходом як взаємоузго-
джене поєднання окремих елементів (цілі УПБ 
та критерії їх досягнення; керовані параме-
три, управління якими спрямовано на досяг-
нення визначеного прибутку банку; методи 
впливу суб’єктів УПБ на керовані параметри, 
що ідентифікуються з основними функціями 
управління: плануванням, аналізом, регулю-

ванням і контролем; ресурси управління, міс-
тячи спроможність органів управління банку 
ефективно їх використовувати та формувати 
відповідне організаційне забезпечення, для 
досягнення визначених цілей УПБ) в межах 
наявного забезпечення, що базується на 
загальноприйнятих принципах управління, 
з метою отримання максимального ефекту 
синергії під час їх взаємодії для досягнення 
основних цілей управління прибутком банку.

Зважаючи на те, що прибуток є кінцевою 
метою діяльності банків, слід зауважити, 
що практично всі чинники, які впливають на 
діяльність банків, прямо чи опосередковано 
впливають і на фінансовий результат його 
діяльності. На макрорівні до таких чинників 
слід віднести зміну обсягів валового внутріш-
нього продукту та інфляції, на мікрорівні – від-
соткові доходи та витрати, а також комісійні 
доходи і витрати.

У цьому аспекті набуває актуальності про-
цес визначення впливу зазначених чинни-
ків на прогнозований кінцевий фінансовий 
результат – чистий прибуток банків. З цією 
метою автори статті розглядають можли-
вість використання такого методу як стрес-
тестування.

Стрес-тестування – це загальний термін, 
що поєднує групу методів оцінки впливу на 
фінансове становище організації несприят-
ливих подій, обумовлених як «виняткові, але 
можливі» (в англійському варіанті “exceptіonal 
but plausіble”) [11].

Узагальнюючи європейський досвід, можна 
виділити чотири базові методи проведення 
стрес-тестування: метод еластичностей; 
метод оцінки втрат; сценарний метод; індек-
сний метод. Найпоширенішими методами 
здійснення стрес-тестування в Україні є сце-
нарний аналіз і аналіз чутливості [12].

Для порівняння вищезгаданих підходів із 
загальноприйнятими в Україні назвами мето-
дів стрес-тестування їх доцільно звести до 
таблиці (табл. 1).

У вітчизняній банківській практиці, мето-
дологічне підґрунтя проведення стрес-
тестування визначено в «Методичних 
рекомендаціях щодо порядку проведення 
стрес-тестування в банках України» [12], 
«Методичних рекомендаціях щодо організа-
ції та функціонування систем ризик-менедж-
менту в банках України» [14], «Методичних 
вказівках з інспектування банків «Система 
оцінки ризиків» [15].

З урахуванням положень, наведених у 
Методичних рекомендаціях щодо порядку 
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проведення стрес-тестування в банках Укра-
їни, процедура оцінювання вразливості бан-
ківської системи до істотного погіршення 
макроекономічної ситуації в країні та щодо 
прибутковості діяльності банків може бути 
реалізована на підставі послідовності етапів:

Етап 1. Актуалізація цільового параметра 
стрес-тестування (одного або кількох), що 
відображає результативність діяльності бан-
ківської системи та чутливість якого до зміни 
факторів ризику слід досліджувати.

Етап 2. Проведення аналітичної роботи 
з ідентифікації факторів ризику, що станов-
лять загрозу фінансовій стійкості банківської 
системи. На цьому етапі здійснюється дета-
лізація факторів ризику – як зовнішніх, так і 
внутрішніх, що враховуватимуться під час 
проведення стрес-тестування, та визнача-
ються можливі комбінації цих факторів; про-
водиться стандартизація факторів ризику та 
цільового параметра, що дає змогу привести 
всі змінні до єдиної шкали вимірювання.

Етап 3. Розробка моделі стрес-тестування, 
що відображає ступінь впливу факторів 
ризику на цільовий параметр, визначення 
найімовірніших змін цільових параметрів і 
критеріїв стрес-тестування, встановлення їх 
критичних значень.

Етап 4. Розробка сценаріїв та оціню-
вання ризику їх реалізації шляхом формалі-
зації залежності цільового параметра стрес-
тестування від кожного чиннику ризику за 
допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Етап 5. Аналіз отриманих результатів 
потенційного впливу факторів ризику на 
цільовий параметр та прогнозування ймовір-
ного розміру збитків банківської системи під 
час реалізації оптимістичного та песимістич-
ного стресових сценаріїв.

Етап 6. Підбиття підсумків стрес-
тестування та розробка заходів щодо підви-
щення фінансової стійкості банківської сис-
теми [16; с. 23].

Як цільові параметри стрес-тестування 
прибутковості / збитковості (ЧП) банківської 
системи пропонуємо використати: фактори 
ризику – валовий внутрішній продукт (ВВП), 
індекс інфляції (ІІ), комісійний дохід (КД), 
комісійні витрати (КВ), процентний дохід (ПД), 
процентні витрати (ПВ).

Для розрахунків використано поквартальні 
значення перелічених вище показників за 
2012–2016 рр.

Визначення найвпливовіших факторів 
ризику та проведення їх стандартизації було 
здійснено за допомогою програмного пакета 
«Статистика» (Statistica) 6.0, що дало змогу 
забезпечити їх порівнюваність між собою. 
Отримана модель стрес-тестування має 
такий вигляд:

ЧП = 0,90 Х ВВП – 0,43 Х ІІ – 0,62 Х КВ +  
+ 1,69 Х КД + 1,31 Х ПД – 2,2 ПВ.

Адекватність побудови моделі стрес-
тестування підтверджує критерій Фішера 
F = 3,7 та показник множинної кореляції від-
повідно R = 0,90.

З метою досягнення максимальної ефек-
тивності стрес-тестування необхідно здійсню-
вати за кількома альтернативними сценаріями 
розвитку подій: позитивним (оптимістичним) 
та негативним (песимістичним). Перший сце-
нарій для кожного фактору ризику передба-
чає визначення середньої величини темпів 
приросту фактору ризику (наступний рік до 
попереднього року) та найкращого темпу при-
росту протягом докризового періоду, а нега-
тивний сценарій – середньої величини темпів 
приросту фактору ризику та найгіршого (най-
нижчого) темпу приросту протягом кризового 
періоду (табл. 2) [2; с. 78; 16, с. 24].

За позитивним сценарієм ступінь впливу 
становить від – 76,80% (зниження комісійних 
витрат) до 107,93% (підвищення комісійних 
доходів), за негативним – від 106,19% (підви-
щення процентних витрат) до 130,60% (підви-
щення комісійних витрат).

Таблиця 1
Порівняння світового та європейського підходів  

до методів стрес-тестування з українським
Назва методу 

стрес-
тестування в 
Україні [12]

Назва методу стрес-тестування 
за загальносвітовим підходом 

(рекомендації МВФ та Світового 
банку) [11]

Назва методу стрес-
тестування за європейським 

підходом (Базельським 
підходом) [13]

Сценарний аналіз Аналіз імовірнісно-невизначених подій Метод еластичностей
Аналіз чутливості Аналіз найбільш імовірних подій Метод оцінки втрат

- Аналіз помірно-несприятливих подій Сценарний метод

- Аналіз надзвичайних подій «виняткових, 
але можливих» Індексний метод
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Таблиця 2
Параметри сценаріїв стрес-тестування 
чистого прибутку банківської системи 

України за 2012 – 2016 рр. 

Сценарій зміни 
фактору ризику

Сценарій 
1– пози-

тивний, %

Сценарій 
2– нега-

тивний, %
Підвищення ВВП 23,87 -22,50
Підвищення / 
зниження індексу 
інфляції 

-9,39 7,57

Підвищення комі-
сійних доходів 107,93 -74,62

Підвищення комі-
сійних витрат -76,80 130,60

Підвищення відсо-
ткових доходів 106,83 -75,27

Підвищення відсо-
ткових витрат -73,77 106,19

Джерело: розраховано авторами з використан-
ням матеріалів [17; 18]

Прогнозне значення зміни цільового пара-
метра залежно від сценарію та факторів 
ризику подано у відсотках та абсолютних 
показниках у таблиці 3. 

Виходячи із наведених розрахунків, можна 
зробити висновок, що за оптимістичним сце-
нарієм прогнозований рівень чистого прибутку 
може досягти розміру – 66376 млн грн, за песи-
містичним збиток досягатиме 66419 млн грн.

Отримання прибутку є метою функціону-
вання комерційних банків, оскільки рішення 
більшості найважливіших завдань, що стоять 

перед ними (таких як поповнення резервних 
фондів, фінансування капітальних вкладень, 
підтримка іміджу, інших життєво важливих 
умов функціонування і розвитку, а також збіль-
шення розміру виплачуваних дивідендів), 
вимагає постійного притоку грошових коштів, 
одним із джерел яких є прибуток. У реальній 
практиці ця мета може зовні трансформу-
ватися в інші показники (наприклад, збіль-
шення вартості банку, злиття, поглинання, 
завоювання ринку певних банківських послуг 
і продуктів тощо) залежно від обраної банком 
стратегії і тактики поведінки на ринку.

Її величина залежить від ефективності 
банківських операцій, від зміни попиту на 
банківський продукт, від вартості залучених 
ресурсів і рівня конкуренції. Водночас під час 
прогнозування прибутку завжди наявний фак-
тор ризику і невизначеності, а звідси і ймо-
вірність отримання негативного фінансового 
результату (збитку).

Висновки. Отже, за результатами прове-
деного аналізу виявлено, що для банків Укра-
їни характерним є значна мінливість умов 
зовнішнього та внутрішнього середовищ їх 
функціонування, що обумовлюють виник-
нення кризових явищ та низький рівень при-
бутковості, і вимагають формування системи 
управління прибутком.

Прибуток і збиток є показниками, що харак-
теризують концентрацію результатів різних 
активних і пасивних операцій банку, і відобра-
жають зміну всіх чинників, що впливають на 
банківський бізнес. 

Таблиця 3
Результати стрес-тестування чистого прибутку / збитку банківської системи України 

Фактор 
ризику

Значення фактору 
ризику на 01.10.2016

Сценарне 
значення 

зміни 
фактору 
рзику, %

Прогнозне значення зміни 
цільового параметра залежно 

від сценарію
Абсолютне 
значення

Одиниця 
виміру Відсотки Млн грн

ВВП 553111 Млн грн 23,87 21,48 2561
-22,50 -20,25 -2414

Індекс інфля-
ції 102,8 % -9,39 4,04 481

7,57 -3,26 -388
Комісійний 

дохід 21842 Млн. грн. 107,93 182,40 21740
-74,62 -120,88 -14408

Комісійні 
витрати -5154 Млн. грн. -76,80 47,62 5675

130,60 -80,64 -9611
Відсотковий 

дохід 107680 Млн. грн. 106,83 139,95 16680
-75,27 -98,60 -11753

Відсоткові 
витрати -69790 Млн. грн. -73,77 161,41 19239

106,19 -233,62 -27845
Джерело: розраховано авторами з використанням матеріалів [17; 18, таблиця 1].
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Внаслідок того, що основна маса прибутку, 
одержувана банком, – це дохід від відсо-
ткових операцій, то основна увага в процесі 
поточного управління приділяється управ-
лінню прибутковістю його активних операцій.

Основне завдання менеджменту комер-
ційного банку – це максимізація прибутку для 
достатнього забезпечення його стійкості (лік-
відності і платоспроможності). Шляхи вирі-
шення цього завдання такі: жорсткий контр-
оль за вартістю залучених ресурсів; розробка 
і дотримання системи лімітів, що обмежують 
рівень прийнятих ризиків; розміщення ресур-
сів за ставками, які забезпечують відшкоду-
вання їх вартості плюс достатню для утри-
мання та розвитку банку маржу.

Структурний аналіз доходів, витрат та 
видів джерел формування прибутку дає 
більшу інформацію для оцінки ефективності 
роботи банку з кількісних і якісних позицій. На 
основі цієї інформації приймають рішення про 
зміни напрямків активних і пасивних операцій, 
які будуть сприяти не тільки максимізації при-
бутку, а й кращому захисту банку від ризику за 
рахунок підвищення в балансі частки стабіль-
них джерел.

Управління прибутком банку є складним 
багатофункціональним механізмом, що скла-
дається з окремих ланок тісно пов’язаних між 

собою. До основних ланок управління при-
бутком банку можна віднести такі: визначення 
підрозділів банку, які беруть участь у процесі 
управління прибутком; планування доходів, 
витрат і прибутку банку; застосування спо-
собів оцінки рівня прибутковості банківської 
діяльності; визначення методів поточного 
регулювання прибутку.

Управління прибутком банку як єдиного 
комплексу здійснюють на різних рівнях: на 
вищому – макрорівні (рівні банку загалом); на 
мікрорівні (рівні окремих напрямів діяльності 
банку, певних банківських продуктів, окремих 
робочих місць, взаємовідносин із клієнтами).

У системі управління прибутком банків не 
останнє місце займає зважена політика дер-
жави в галузі формування ринку фінансових 
послуг і створення рівних конкурентних мож-
ливостей для всіх вітчизняних банків. У зв’язку 
з цим вона повинна насамперед базуватися 
на використанні переважно непрямих (еконо-
мічних) методів впливу на процеси, що відбу-
ваються в банківській сфері.

Вплив держави на банківський сектор необ-
хідно здійснювати шляхом формування при-
йнятної нормативної бази діяльності банків і 
функціонування ринку фінансових послуг, а 
також контролю за виконанням вимог законо-
давчих та інших нормативно-правових актів.
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У статті досліджено та детально описано процедуру проходження кредитної заявки, визначено основні 
етапи кредитного процесу під час первинного звернення позичальника. Окрему увагу приділено питанням 
кредитної політики банківської установи, елементам, що на неї впливають, її структурі та загальному зна-
ченню. Розглянуто взаємозв’язок між кредитною політикою та кредитною заявкою. Визначено процедуру про-
ходження відповідності даних елементів.

Ключові слова: кредитна заявка, кредитна політика, кредитування, попередній аналіз кредитної заявки, 
попередні кредитні переговори, пакет першочергових документів для отримання кредиту.

Марчук Т.С. ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

В статье исследованы и подробно описаны процедуры прохождения кредитной заявки, определены ос-
новные этапы кредитного процесса при первичном обращении заемщика. Особое внимание уделено вопро-
сам кредитной политики банковского учреждения, элементам, которые на нее влияют, ее структуре и общему 
значению. Рассмотрена взаимосвязь между кредитной политикой и кредитной заявкой. Определена проце-
дура прохождения соответствия данных элементов.

Ключевые слова: кредитная заявка, кредитная политика, кредитование, предварительный анализ кредит-
ной заявки, первичные кредитные переговоры, пакет первоочередных документов для получения кредита.

Marchuk T.S. PRELIMINARY ANALYSIS OF THE LOAN APPLICATION AGAINST THE CREDIT POLICY 
OF COMMERCIAL BANK

Abstract lending process and consideration of requests for credit plays an important role in modern conditions 
of the banking sector. Researched and detailed procedure of loan application, the main stages of the credit process 
in the primary treatment borrower. Special attention is paid to the credit policy of banking institutions, the elements 
that affect it, its structure and overall value. We consider the relationship between credit policy and credit application. 
Determined the procedure of compliance data elements.

Keywords: credit application, credit policy, credit, preliminary analysis of the loan application, previous loan ne-
gotiations, primary package of documents for a loan.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Початок взаємовідносин між банків-
ською кредитною установою та потенційним 
позичальником виникає з моменту першого 
звернення юридичної чи фізичної особи 
для отримання кредитного продукту. Проте 
не кожен позичальник може розраховувати 
на позитивну відповідь під час вирішення 
питання щодо отримання кредиту. Саме 
тому важливо дослідити, чітко визначити і 
розкрити послідовність та характер першо-
чергових процедур проходження заявки на 
отримання кредиту в рамках певної банків-
ської установи з урахуванням впливу загаль-
ної кредитної політики банку на процес роз-
гляду кредитного запиту. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 

процедур та правил розгляду первинного 
звернення на отримання кредиту юридичною 
чи фізичною особою в комплексному поєд-
нанні із загальною кредитною політикою, що 
провадить банківська установа.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підставою для початку та розви-
тку кредитних взаємовідносин між банком 
та позичальником є звернення юридичної 
чи фізичної особи для отримання кредиту. 
Кожна банківська установа має свій визначе-
ний порядок роботи з позичальниками. Проте 
існує загальна процедура кредитування, 
сформована законодавством та практикою, 
основу якої становлять вивчення й аналіз 
діяльності потенційного позичальника, його 
кредитоспроможності, прогноз ризику непо-
вернення кредиту та ін. 

© марчук т.с.
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Процес підготовки документів, прийняття 
кредитного рішення та підписання кредит-
ної угоди займає певний час і залежить від 
активності позичальника та процедури при-
йняття рішення кредитною установою. Якщо 
позичальник звертається у певну фінансову 
установу вперше, цей строк може становити 
від двох тижнів до кількох місяців, тому необ-
хідно завчасно передбачати потребу в кре-
дитах під час планування власної діяльності, 
що особливо актуально для юридичних осіб 
[6, с. 215].

Звертаючись у банк, позичальник співпра-
цює зі своїм кредитним експертом, який надає 
всю необхідну інформацію стосовно процедур 
та правил роботи банку з кредитування, кон-
сультує, проводить збір установлених доку-
ментів, аналіз кредитоспроможності пози-
чальника, забезпечує отримання необхідних 
висновків від інших підрозділів банку та фор-
мує загальний висновок на розгляд колегіаль-
ного органу банку для прийняття рішення про 
надання кредиту чи відмову в ньому.

Звернення для отримання кредиту може 
бути оформлене як лист, клопотання, заявка, 
заява, де зазначаються істотні умови креди-
тування. 

Відповідно до ст. 346 Господарського 
кодексу, для одержання банківського кредиту 
позичальник обов’язково надає банку клопо-
тання (заяву), в якому зазначаються характер 
кредитної угоди, мета використання кредиту, 
сума позички і строк користування нею [1].

Таким чином, кредитна заявка – це пись-
мове звернення позичальника до банківської 
установи з проханням про видачу кредиту із 
зазначенням істотних вихідних даних: мети 
кредиту, суми і валюти, вигляду і терміну кре-
диту, порядку погашення та сплати відсотків, 
запропонованого забезпечення. Водночас у 
більш широкому розумінні поняття «кредитна 
заявка» може трактуватися як пакет докумен-
тів для розгляду питання про проведення кре-
дитної операції та/або внесення змін до дію-
чих умов кредитних угод тощо, що включає 
всі необхідні відомості про кредитний проект 
позичальника.

Фізична особа – позичальник заповнює заяву 
на отримання кредиту власноруч та засвідчує 
її своїм підписом. Якщо позичальник подає 
онлайн-заяву на отримання кредиту через офі-
ційний сайт банківської установи, під час фор-
мування кредитної справи обов’язковим є пись-
мове підтвердження такої заявки.

Заявка юридичної особи повинна бути 
оформлена на бланку організації або на листі 

звичайного паперу, завіреному її печаткою, і 
підписана особами, уповноваженими здій-
снювати кредитні операції, як правило, керів-
ником та головним бухгалтером. 

Під час звернення позичальника до бан-
ківської установи із запитом на здійснення 
кредитної операції працівник кредитного 
підрозділу банку має визначити потреби та 
побажання позичальника, адаптувати його 
до можливостей та процедур банку та запро-
понувати найефективніший варіант задово-
лення потреб позичальника щодо проведення 
кредитної операції. 

На першому етапі взаємозв’язку банку та 
позичальника проводяться попередні пере-
говори, що включають у себе: 

– обов’язкове надання потенційному 
позичальнику інформації про основні банків-
ські продукти, якими він може скористатися;

– отримання відомостей про позичаль-
ника, його бізнес, приналежність до групи 
пов’язаних контрагентів, власників тощо;

– аналіз потреби позичальника в конкрет-
ному кредитному продукті;

– надання загальної інформації пози-
чальнику щодо строків та процедур розгляду 
кредитної заявки та прийняття рішення, 
оформлення кредитної угоди, вимог банку 
до забезпечення, необхідності здійснення 
незалежної оцінки майна суб’єктом оціночної 
діяльності та ін.; 

– ознайомлення позичальника з пере-
ліком документів, що необхідно надати для 
проведення попередньої оцінки доцільності 
розгляду кредитної заявки. 

Проведення попередніх переговорів має 
велике значення для вирішення питання 
про встановлення кредитних взаємовідно-
син між банком та позичальником, оскільки 
дає змогу не тільки з'ясувати деталі кредит-
ної заявки, а й скласти психологічний пор-
трет позичальника.

Як правило, першочергові документи, що 
надаються позичальником, мають містити:

• загальну інформацію про позичальника 
(коротку інформацію про поточну діяльність 
позичальника, інформацію щодо структури 
групи пов’язаних контрагентів (перелік компа-
ній із визначенням їх функції у бізнесі, схема 
розподілу внутрішньогрупових та зовнішньо-
групових грошових потоків));

• фінансову звітність щонайменше за три 
останні звітні періоди (довідки про фінансовий 
стан фізичної особи, баланс (звіт про фінан-
совий стан), звіт про фінансові результати)), 
консолідовану фінансову звітність групи 
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пов’язаних контрагентів, фінансову модель 
підприємства;

• документи щодо забезпечення (перелік 
основних активів позичальника із зазначен-
ням їх основних характеристик).

Загальні першочергові дані про пози-
чальника можуть розкриватися в документі 
«анкета-заявка на отримання кредитних 
коштів», що носить більш формалізований 
характер, форма та зміст якого затверджу-
ються кожним банком самостійно у відповід-
ному внутрішньобанківському положенні про 
кредитування. Така анкета-заявка заповню-
ється особисто позичальником, носить роз-
ширений характер та має на меті визначити 
основні дані стосовно позичальника, майна, 
яким він володіє, пов’язаних із ним осіб і т. д. 

За Законом України «Про організацію фор-
мування та обігу кредитних історій» [3] пози-
чальник обов’язково повинен підписати згоду 
на доступ до своєї кредитної історії, збір, збе-
рігання, використання та поширення через 
Бюро кредитних історій інформації щодо себе 
(у т. ч. інформації, яка міститься в державних 
реєстрах та інших базах публічного користу-
вання). Згідно із Законом України «Про захист 
персональних даних» [2], фізична особа має 
додатково підписати дозвіл на збір та обробку 
її персональних даних. 

Після зустрічі з позичальником уповно-
важений працівник кредитного підрозділу 
складає звіт про зустріч, форма якого вста-
новлюється банком згідно із внутрішніми 
положеннями та містить інформацію щодо: 
працівника банку, який проводив зустріч, 
загальні дані про позичальника (ПІБ, посада, 
назва позичальника юридичної особи, вид 
діяльності, банки, в яких обслуговується пози-
чальник), теми та ключові питання зустрічі, 
визначаються досягнуті домовленості щодо 
умов кредитування, аналіз можливих напря-
мів співробітництва, домовленості щодо 
подальших дій та строки виконання.

Після проведення попередніх переговорів 
між банком та позичальником уповноважений 
працівник банку здійснює співставлення та 
аналіз наявних положень кредитної політики 
банку та даних, які отримані з наданих пози-
чальником документів. Таким чином, наступ-
ним етапом кредитного процесу є попередній 
аналіз кредитної заявки на відповідність 
кредитній політиці банку. 

Зупинимося детальніше на тому, що таке 
кредитна політика комерційного банку, яка її 
роль та необхідність у діяльності банківської 
установи.

Правильна організація процесу банків-
ського кредитування, розроблення ефектив-
ної і гнучкої системи управління кредитними 
операціями є основою фінансової стабіль-
ності і ринкової стійкості банківських установ. 
Забезпечувати управління кредитною діяль-
ністю банку, ефективне використання його 
кредитного потенціалу, формування опти-
мального для нього кредитного портфеля, 
чітку організацію всього кредитного процесу 
дає можливість кредитна політика банку. 
Велика роль кредитної політики у забезпе-
ченні ефективної діяльності і високих темпів 
розвитку банків визначає актуальність як тео-
ретичних, так і практичних питань, пов'язаних 
з її формуванням.

Вивчаючи сутність банківської кредитної 
політики, слід насамперед зазначити, що 
вона може розроблятися і провадитися як 
на макро-, так і на мікрорівні. На макрорівні 
банківську кредитну політику проводить Наці-
ональний банк України, встановлюючи відпо-
відні нормативи щодо здійснення кредитних 
операцій банками; рівень облікової ставки, 
яка є основою формування цін на кредитні 
послуги, тощо. На мікрорівні кредитну полі-
тику щодо проведення кредитних операцій зі 
своїми клієнтами – юридичними та фізичними 
особами розробляють і здійснюють конкретні 
банківські установи. Кредитна політика банку 
визначає завдання і пріоритети кредитної 
діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, 
а також принципи і порядок організації про-
цесу кредитування [5].

У сучасній вітчизняній науковій думці від-
сутнє однозначне тлумачення терміну «кре-
дитна політика банку». Діапазон тверджень 
змінюється від положення про те, що кре-
дитна політика – це система принципів, уста-
новлених центральним банком та державою 
в кредитній сфері для регулювання кредит-
ного процесу в банках, до думки, що кредитна 
політика має формувати склад кредитного 
портфелю та встановлювати стандарти для 
прийняття кредитних рішень.

 Частіше за все кредитна політика банку 
розглядається як стратегія і тактика банку 
щодо спрямування коштів на кредитування 
клієнтів банку (позичальників) на основі прин-
ципів кредитування. Тобто кредитна політика є 
системою засобів банку у сфері кредитування 
клієнтів та конкретних механізмів здійснення 
кредитних операцій для реалізації загальної 
стратегії банку в певний період часу.

Офіційний сайт Асоціації українських бан-
ків також визначає кредитну політику комер-
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ційного банку як «стратегію і тактику банку 
щодо залучення коштів та спрямування їх на 
кредитування клієнтів банку (позичальників) 
на основі принципів: поворотності; терміно-
вості; диференційованості; забезпеченості; 
платності» [4].

Серед учених-економістів поширеною є 
думка, що економічна сутність кредитної полі-
тики проявляється в управлінні рухом кредиту 
в усіх його формах та різновидах. Саме тому 
кредитна політика – це політика як у сфері 
надання кредиту (всі його різновиди) і його 
отримання, так і у сфері оцінки кредитного 
ризику під час проведення цих операцій.

Необхідність розроблення кредитної полі-
тики та покладення її в основу діяльності 
банку зумовлена насамперед тим, що вона 
дає змогу планувати, регулювати, контролю-
вати, раціонально організовувати взаємовід-
носини між банком та його клієнтами щодо 
зворотного руху грошових коштів. 

Кредитну політику розробляють з урахуван-
ням стратегії й тактики банку у сфері управління 
активними операціями, вона зумовлює основні 
напрями кредитної діяльності [8, с. 220]:

• стандарти і критерії діяльності банків-
ських працівників, які відповідають за надання 
кредитів;

• основні дії менеджерів, які приймають 
стратегічні рішення у сфері кредитування;

• принципи оцінки та контролю якості 
управління кредитною діяльністю банку.

Відповідальність за розроблення кредит-
ної політики та механізмів її реалізації покла-
дається на кредитний комітет, який очолює, 
як правило, заступник керівника банку з кре-
дитних питань або безпосередньо керівник 
комерційного банку.

Розроблення внутрішньої кредитної полі-
тики потребує чіткого формулювання цілей 
кредитування та узгодження їх із загальною 
політикою і стратегією самого банку, а також 
із нормативними документами, що видаються 
центральним органом банківського регулю-
вання та нагляду.

Загалом кредитна політика має відобра-
жати такі ключові моменти організації кредит-
ної діяльності:

• управління кредитним портфелем;
• контроль над кредитним процесом;
• ліміти по окремих напрямах кредиту-

вання;
• механізм супроводження кредитних угод 

(кредитний моніторинг);
• формування резервів під можливі 

втрати за наданими кредитами.

Способи і методи реалізації кредитної 
політики формалізуються у відповідних вну-
трішньобанківських документах, основними 
серед яких є стандарти кредитування і кре-
дитні інструкції.

Стандарти кредитування є першим 
складником реалізації кредитної політики. 
Вони містять зразки документів, з якими пра-
цюють кредитні менеджери та виконавці, 
перелік дій працівників банку, які відповідають 
за здійснення процесу банківського кредиту-
вання. Основне завдання стандартів креди-
тування – визначити практичні дії з реалізації 
кредитної політики. 

Кредитні інструкції – другий складник 
методичного забезпечення процесу реаліза-
ції кредитної політики, що являє собою опис 
послідовних дій із реалізації конкретної кре-
дитної процедури із визначенням відповідаль-
них виконавців та їх повноважень. Наприклад, 
інструкції можуть визначати етапи проце-
дури оформлення кредитної заявки, заходи 
з вивчення кредитної історії або з мінімізації 
частки проблемних кредитів у портфелі банку 
[9, с. 135].

Основні засади кредитної політики комер-
ційного банку, що сформовані у відповідному 
документі, за своїм змістом відображають 
основні тенденції ринку кредитування у країні, 
засади грошово-кредитної політики централь-
ного банку, регіональну та галузеву специфіку 
самого банку, його цінову політику, рівень ква-
ліфікації працівників, їх професійну грамот-
ність та досвід та ін. Таким чином, загальні 
фактори, що впливають на форму-
вання кредитної політики комерційного 
банку, можна представити у вигляді внутріш-
ніх та зовнішніх чинників, що мають тісний 
взаємозв’язок (рис. 1).

Формуючи загальну кредитну політику, 
банк має узгодити власні інтереси у сфері кре-
дитування з позицією акціонерів, вкладників, 
суб’єктів господарювання та з державними 
інтересами та вимогами. Саме через необхід-
ність поєднання багатьох різнорідних точок 
зору розроблена кредитна політика банку 
часто носить загальний та описовий харак-
тер, що негативно позначається на управлінні 
кредитними процесами такого банку, адже від 
ефективності формування та використання 
кредитної політики залежить якість кредит-
ного портфеля банку.

Таким чином, положення про кредитну полі-
тику акціонерного банку розроблюються для 
формування кредитного портфеля встановле-
них обсягів та якості, який забезпечить ефек-
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тивне розміщення ресурсів банку з одночас-
ним підтриманням прийнятного рівня ризику.

Положення має бути розроблене відпо-
відно до Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність», Податкового кодексу, 
Бюджетного кодексу, нормативно-правових 
актів Національного банку, актів внутрішнього 
регулювання банку, міжнародних стандар-
тів і рекомендацій щодо кредитної політики з 
урахуванням загальноприйнятої банківської 
практики.

Кредитна політика є основним докумен-
том, що визначає основні принципи кредиту-
вання, яких потрібно дотримуватися під час 
здійснення кредитних операцій та є пріори-
тетним документом під час розроблення стан-
дартизованого кредитного продукту та актів 
внутрішнього регулювання банку, що визна-
чають кредитну діяльність.

Виходячи із цього, кредитна політика банку 
є одним із найважливіших інструментів запо-
бігання ризикам, а її головне призначення 
полягає в установленні ключових принципів, 
яких мусять дотримуватися менеджери та 
керівники банку під час планування кредитної 
діяльності та видачі кредитів. Тип кредитної 
політики банку спрямований на мінімізацію 
кредитного ризику, що розглядається як прі-
оритетна мета в здійсненні його кредитної 
діяльності. 

Виділяють такі типи кредитної політики 
банку: консервативний, поміркований та агре-
сивний [7].

Необхідним елементом кредитної політики 
є також її адміністрування, що включає в себе 
процедури оновлення та реалізації кредитної 
політики.

Процедура оновлення являє собою пере-
гляд кредитної політики (щорічно, але час-
тіше за необхідності) з урахуванням відповід-
ності короткостроковим та довгостроковим 
планам банку. Адміністрування кредитної 
політики в частині процедури оновлення 
здійснюється, як правило, департаментом 
ризик-менеджменту спільно з департамен-
том роздрібного банкінгу, департаментом 
корпоративного банкінгу, департаментом 
інвестиційної діяльності та акціонерного 
капіталу, казначейством та департаментом 
урегулювання боргових конфліктів. 

Для того щоб визначити, чи відповідає 
потенційний позичальник основним положен-
ням кредитної політики банку, необхідно зро-
зуміти, з чого складається та на що орієнто-
вана кредитна політика банківської установи.

Внутрішньобанківський документ, де роз-
крито основні засади та напрями роботи банку 
у сфері кредитування, має назву «Положення 
про кредиту політику» банку та, як правило, 
складається з таких основних розділів: 

Рис. 1. Фактори впливу на формування кредитної політики банку [5] 

зовнішні

внутрішні

• загальний стан економіки країни, 
темпи інфляції
• грошово-кредитна політика 

Національного банку України
• здатність  населення споживати 

банківські послуги
•наявність кредитних пільг
• регіональна та галузева специфіка 

банку
• риноквий рівень цін на банківські 

продукти та послуги
• рівень соціального розвитку
•політизованість суспільства

•організація роботи банку
•кредитний потенціал 
банківської установи
•попит клієнтів на кредити банку 
•ціноутворення кредитних 
продуктів банку
•рівень квалфікації та досвіду 
працівників банку
•стабільність формування 
ресурсів банку
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Розділ І. Загальні положення (визначення 
термінів, основні засади та цілі кредитної 
політики банку).

Розділ ІІ. Політика кредитування клієнтів 
банку: юридичних, фізичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців (розкриваються страте-
гічні цілі банку у сфері кредитування, кредитні 
засади та критерії погодження надання кре-
диту, ліміти повноважень та ін.).

Розділ ІІІ. Політика забезпечення (визна-
чено загальні вимоги до вибору застави за 
кредитною операцією).

Розділ ІV. Політика управління проблем-
ними активами.

Розділ V. Політика міжбанківського креди-
тування.

Розділ VI. Політика здійснення операцій із 
цінними паперами.

Розділ VII. Заключні положення.
Таким чином, на етапі оцінки відповідності 

позичальника вимогам кредитної політики 
банку кредитний менеджер повинен провести 
співставлення даних потенційного позичаль-
ника з основними напрямами, що визначені 
у Положенні про кредитну політику банку, та 
дати відповіді на такі основні запитання:

• Чи відповідає кредитування даного 
позичальника основним стратегічним цілям 
банку у сфері кредитування?

• Чи відповідає дана кредитна операція 
пріоритетним напрямам роботи банку під час 
кредитування корпоративних клієнтів, клієн-
тів малого та середнього бізнесу, клієнтів – 
фізичних осіб?

• Чи відповідає даний позичальник 
загальним вимогам до позичальників юридич-
них, фізичних осіб та бюджетних установ?

• Чи не підпадає дана кредитна операція 
під класифікацію кредитів, що є небажаними 
чи забороненим до проведення в банку?

• Чи не входить запропонована застава 
до переліку небажаного чи забороненого 
забезпечення?

У результаті проведення такого кредит-
ного дослідження, якщо позичальник відпо-
відає вимогам банку, кредитний менеджер 
готує та погоджує з керівником індикативну 
пропозицію з рекомендаціями щодо мож-
ливості проведення кредитної операції та 
доцільності подальшого розгляду кредитної 

заявки на проведення кредитної операції. За 
необхідності проект індикативної пропозиції 
(OFFER) виноситься на розгляд колегіаль-
ного органу банку для прийняття рішення 
щодо можливості проведення кредитної опе-
рації та доцільності подальшого розгляду 
кредитної заявки.

Строк попереднього розгляду кредитної 
заявки та погодження індикативної пропозиції 
(OFFER) у разі надання всіх необхідних доку-
ментів може становити до п’яти робочих днів 
(без погодження колегіальним органом банку) 
або до десяти робочих днів (у разі необхід-
ності попереднього погодження колегіаль-
ним органом банку). Погоджена індикативна 
пропозиція надсилається клієнту-позичаль-
нику для розгляду та затвердження намірів 
подальшого розвитку кредитних відносин. 

Висновки з цього дослідження. Зі звер-
ненням позичальника в установу банку пер-
шим етапом управління кредитним процесом 
є проведення попередніх переговорів, мета 
яких полягає у визначенні потреби позичаль-
ника в кредитних ресурсах, пропозиції йому 
максимально відповідного банківського про-
дукту, зборі загальної інформації про вид 
діяльності, фінансовий стан позичальника та 
предмет майбутньої застави.

Звернення для отримання кредиту може 
бути оформлене як лист, клопотання, заявка, 
заява, де зазначаються істотні умови кре-
дитування. Загальні першочергові дані про 
позичальника можуть розкриватися в анкеті-
заявка на отримання кредитних коштів. 

Наступним етапом кредитного процесу є 
попередній аналіз кредитної заявки на від-
повідність кредитній політиці банку. Внутріш-
ньобанківський документ, де розкрито основні 
засади та напрями роботи банку у сфері кре-
дитування, має назву «Положення про кре-
диту політику банку» та складається з типо-
вих основних розділів.

У результаті проведення кредитного дослі-
дження, якщо позичальник відповідає вимо-
гам банку, кредитний менеджер готує та 
погоджує з керівником індикативну пропози-
цію з рекомендаціями щодо можливості про-
ведення кредитної операції та доцільності 
подальшого розгляду кредитної заявки на 
проведення кредитної операції.
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У статті розглянуто проблеми функціонування місцевих бюджетів та регулювання міжбюджетних відносин 
в умовах бюджетної децентралізації. Охарактеризовано основні напрями бюджетної політики, що запрова-
джують новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання. Надано пропозиції щодо функціонування 
місцевих фінансів. Визначено проблеми міжбюджетного фінансування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: місцеве самоврядування, бюджетна децентралізація, фінансове забезпечення, територі-
альна громада, місцевий бюджет, міжбюджетні відносини.

Мацедонская Н.В., Кливиденко Л.Н. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ ВНЕДРЕ-
НИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье рассмотрены проблемы функционирования местных бюджетов и регулирования межбюджетных 
отношений в условиях бюджетной децентрализации. Охарактеризованы основные направления бюджетной 
политики, вводящие новый механизм бюджетного регулирования и выравнивания. Даны предложения по 
функционированию местных финансов. Определены проблемы межбюджетного финансирования и пред-
ложены пути их решения.

Ключевые слова: местное самоуправление, бюджетная децентрализация, финансовое обеспечение, 
территориальная община, местный бюджет, межбюджетные отношения.

Matsedonska N.V., Klividenko L.M. DECENTRALIZATION IN UKRAINE AND BASIC WAYS OF HER 
INTRODUCTION ARE IN MODERN TERMS

The article deals with problems of local budgets and regulation of intergovernmental relations in the context of 
fiscal decentralization. Characterized the main directions of fiscal policy, establishing a new mechanism of fiscal ad-
justment and alignment. The proposals regarding the functioning of local finance. The problems of intergovernmental 
financing and the ways of their solution.

Keywords: local government, fiscal decentralization, financial support, local community, local budget, intergov-
ernmental relations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Реальні фінансові можливості міс-
цевих органів влади нині значно обмежені, 
крім того, місцеві бюджети не мають повної 
самостійності, а це, своєю чергою, гальмує 
демократичні перетворення в країні, тому 
актуальності набуває питання впровадження 
децентралізації в Україні.

У зв’язку із цим назріла нагальна потреба в 
необхідності вдосконалення питань децентра-
лізації бюджетної системи України, оскільки 
вона є однією з основних умов незалежної, 
обґрунтованої та ефективної діяльності міс-
цевих органів влади, дає можливість збіль-

шувати участь у соціально-економічному роз-
витку територіальної громади. Проте жодна 
адміністративно-територіальна одиниця не 
може реалізувати законодавчо закріплене 
право на самостійність [1], тому саме місцеві 
бюджети повинні мати власні бюджети, які є 
підґрунтям фінансової бази місцевих органів 
влади, і це можливо за умов децентралізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над проблемами місцевих бюджетів працю-
вали і працюють багато науковців, зокрема: 
А.Є. Буряченко, О.Г. Булавка, О.Д. Василик, 
І.С. Волохова, В.Г. Дем’янишин, О.П. Кири-
ленко, В.І. Кравченко, С.Е. Острович, 
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Б.Ю. Пасічник, Т.М. Рева, Л.А. Ставнича та ін. 
У своїх роботах вони досліджували процес 
формування, виконання місцевих бюджетів, 
а також проблеми міжбюджетних відносин. 
Питання бюджетної децентралізації висвітлю-
ються в працях відомих вітчизняних та зару-
біжних учених, таких як: В.Л. Андрущенко, 
Н.О. Бикадорова, Д.П. Боголєпов, Ю.А. Глу-
щенко, О.П. Кириленко, В. Оутс, Д.В. Поло-
зенко, О.О. Сунцова, Л.Л. Тарангул, Ч. Тібо. 
Проте напрацювань недостатньо для повного 
втілення ідеї бюджетної децентралізації в 
життя, а тому дане питання потребує подаль-
ших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
необхідності запровадження в сучасних умо-
вах децентралізації в Україні та визначення її 
переваг.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасні українські реалії свідчать, 
що Україна потребує докорінних змін у всіх 
напрямах її існування. Особливістю 2017 р. є 
те, що він має стати роком інтенсивного впро-
вадження низки реформ, а саме територіаль-
ної, управлінської, бюджетної, правової.

З погляду на це, на нашу думку, особли-
вого значення набуває необхідність реаліза-
ції Європейської хартії місцевого самовря-
дування в Україні. Країни – учасниці Ради 
Європи в 1985 р. підписали Європейську 
хартію місцевого самоврядування. Її осно-
вною метою було становлення та фінан-
сове зміцнення місцевого самоврядування в 
Європі. Фундаментом цієї Хартії є концепція 
місцевого самоврядування, форми та методи 
його функціонування, нормативно-правова та 
фінансова основи. Європейська хартія закрі-
пила, що місцева влада є однією з головних 
підвалин кожного демократичного режиму, 
основним принципом має стати право грома-
дян на участь в управлінні державою в цілому 
і на місцевому рівні [2].

Важливою вимогою Хартії є офіційне 
визначення і закріплення основних принципів 
функціонування місцевого самоврядування 
у державному законодавчому полі і в голов-
ному законі країни – Конституції. Згідно зі ст. 3 
Хартії, чітко визначено право і спроможність 
місцевих органів влади частково брати участь 
у загальнодержавних справах, а також здій-
снювати регулювання та управління в дер-
жавних питаннях, що стосуються місцевого 
населення.

Фінансове забезпечення місцевого само-
врядування займає особливе місце в Хартії. 

У ст. 9 зазначено, що міська влада має право 
на свої власні ресурси, які використовують на 
свій розсуд згідно з програмою соціально-еко-
номічного розвитку.

Таким чином, ми бачимо, що завдяки Хар-
тії територіальні одиниці європейських країн 
сформували правові органи влади і фінан-
сово потужні територіальні громади. Вона не 
тільки надала місцевому самоврядуванню 
правовий статус, але й можливість здійсню-
вати управління в колі їх компетенції (функ-
цій) в інтересах громадян.

Ось чому дуже важливі зміни, які відбулися 
в Україні в Податковому кодексі, тому що 
через місцеві податки і збори місцеві органи 
влади формується фонд фінансових ресур-
сів (дохідна частина місцевого бюджету). А ці 
кошти спрямовують на задоволення різнома-
нітних потреб регіонів. Окрім місцевих подат-
ків і зборів, до місцевих бюджетів надходять 
фінанси, які сплачуються від загальнодержав-
них податків, бюджетні трансфертні платежі, 
кредити, добровільні пожертвування тощо.

Проте, на жаль, на сьогоднішній день хоч 
і впроваджується бюджетна децентраліза-
ція, але місцеві органи ще залежать від дер-
жавного бюджету. Даному явищу, на нашу 
думку, є об’єктивні і суб’єктивні фактори. До 
об’єктивних факторів належать: спад еконо-
мічного розвитку, падіння темпів виробництва, 
війна, політична нестабільність, інфляція; до 
суб’єктивних: криза управління Кабінету Міні-
стрів України, недосконала нормативно-зако-
нодавча база, тіньова економіка, неурегульо-
ваний фінансовий механізм, криза банківської 
системи тощо.

Все це впливає на те, що місцева влада 
не має можливостей до зростання вартості 
послуг, які вона надає, отже, має диверсифі-
кований і підвищений характер.

У Хартії закладені взаємодопомога і захист 
слабкої у фінансовому відношенні територі-
альної громади та її органів влади. Така допо-
мога надається через трансфертні платежі 
(базову дотацію, субвенції, реверсні дотації, 
додаткові дотації), при цьому вищі органи 
влади не мають права тиснути та втручатися 
в управління місцевих органів у впровадженні 
самостійної політики.

Європейське співтовариство акцентує 
увагу на міцній фінансовій основі місцевих 
бюджетів, в основі яких покладено місцеві 
фінанси. Для наповнення фінансових фондів 
органи влади повинні більш активно впрова-
джувати інвестиційно-інноваційну політику. 
У Хартії зазначено, що регіони повинні мати 
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доступ до національного ринку капіталу, а 
держава має створити всі умови для цього [2].

Функціонування місцевих фінансів, згідно з 
Хартією, полягає в такому:

– місцева влада повинна самостійно фор-
мувати власні фінансові ресурси;

– власні фінансові ресурси повинні на 
законодавчій основі поступати у повне розпо-
рядження органів влади;

– за рахунок місцевих податків та зборів 
може формуватися четверта частина власних 
коштів;

– місцева влада має право встановлю-
вати розміри місцевих податків і зборів (у 
межах закону);

– фінансовий механізм формування влас-
них коштів повинен відповідати усім законам 
та нормативам, а кожен елемент фінансового 
механізму взаємопов’язаний між собою;

– місцева влада повинна проводити полі-
тику фінансового вирівнювання фінансово 
слабких територій;

– фінансова допомога надається дота-
ційними платежами без спеціального при-
значення і сприяє укріпленню місцевої влади 
тощо.

У контексті децентралізації бюджетної сис-
теми є формування власних доходів, тому що:

– бюджети територіальних громад є базо-
вою ланкою у бюджетній системі;

– власні доходи є фінансовою основою 
місцевого самоврядування.

Ось чому загальнодержавна політика, у 
тому числі і законодавча, має сприяти фінан-
совій стійкості місцевих бюджетів та їх зміц-
ненню. Ми вважаємо, що державі потрібно 
створити всі умови для зацікавленості місце-
вих органів влади та їх фінансових інститутів 
для зміцнення і нарощування місцевих фінан-
сових ресурсів.

Але нині існують проблеми, які пов’язані із 
зміцненням місцевих бюджетів, їх матеріаль-
ним та фінансовим забезпеченням, із можли-
вістю у повному обсязі виконувати свої функ-
ції (економічну, соціальну, управлінську). Це 
має тісний зв’язок із політичною та економіч-
ною кризою в країні. Важливо, щоб у державі 
проводилися політичні, економічні реформи, 
відбувалося зростання громадських чинників 
розвитку. Населення країни має усвідомлю-
вати суть та значення своєї діяльності, бачити 
кінцевий результат своєї праці, розуміти, що 
від їхньої праці залежить як їх добробут, так 
і добробут кожного громадянина, а також 
стабільний економічний розвиток територі-
альних одиниць, їх фінансове забезпечення, 

виконання програми соціально-економічного 
розвитку [3].

Слід звернути увагу на те, що бюджетна 
система України зараз не відповідає потре-
бам розвитку територіальних громад. 
Пов’язано це з тим, що хоча й упроваджу-
ється децентралізація в країні, однак відбу-
вається надмірна централізація фінансових 
ресурсів. Місцеві органи влади не мають 
можливості в повному обсязі виконувати 
свої функції, реалізовувати власну політику, 
здійснювати нарощування матеріальної та 
фінансової бази, створювати сприятливий 
інвестиційний клімат на рівні регіонів.

Виходячи з вищезазначеного, актуаль-
ним постає питання розвиненості та вдоско-
налення інститутів місцевої демократії, за 
допомогою яких відбудуться докорінні зміни 
в процесі управління бюджетною системою, 
що буде сприяти розвитку демократичних від-
носин як у цілому в країні, так і на місцевому 
рівні. Місцеві бюджети мають бути самостій-
ними, фінансово незалежними, мати збалан-
сований бюджет, а також на законодавчому 
рівні чітко визначені розмежування функцій і 
повноважень між державними та місцевими 
органами виконавчої влади й органами місце-
вого самоврядування.

Треба чітко визначити, що спроможні тери-
торіальні громади є основою їх соціально-
економічного розвитку та забезпечення гро-
мадян суспільними благами. Виходячи із 
цього, ми вважаємо, що в основі бюджетної 
децентралізації має бути покладена фінан-
сова незалежність створених громад із чітким 
розподілом повноважень між усіма рівнями 
державної влади. Саме бюджетний федера-
лізм вплине на бюджетну автономію місцевих 
бюджетів. Особливу увагу потрібно звернути 
на діяльність і відповідальність профільних 
міністерств за розвиток галузей.

Функціонування бюджетних установ зале-
жить не тільки від розподілу повноважень між 
рівнями бюджетів, але й від обсягу бюджет-
ного фінансування. Нині місцеві органи влади 
ще не мають фінансових можливостей для 
фінансування всієї соціальної сфери, тому 
ми вважаємо, що цей етап передачі має 
бути поступовим, із передачею фінансових 
ресурсів, а в подальшому за рахунок власних 
коштів місцевих бюджетів. 

Таким чином, децентралізоване плану-
вання фінансування соціальної сфери від 
одержувачів бюджетних ресурсів буде спри-
яти оптимізації витрат у бюджеті і відпові-
дати обґрунтованим та реальним потребам 
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бюджетоодержувачів. Окрім цього, функції 
повноважень між рівнями в розрізі окремих 
сфер будуть підґрунтям під час розподілу 
бюджетних коштів [3].

Суспільні блага і послуги в країні фінан-
суються за рахунок податкових надходжень. 
Оскільки місцеві бюджети фінансують 
локальні (регіональні) суспільні послуги, які 
споживають громадяни деяких територій, то 
під час фінансового забезпечення необхідно 
це враховувати, особливо в умовах децентра-
лізації. Так, частина податку на прибуток пере-
дається в місцеві бюджети, а також частина 
податку на доходи фізичних осіб, податок на 
нерухомість тощо. Крім цього, прийняття міс-
цевого бюджету не залежатиме від прийняття 
державного. Так поступово уряд упроваджує 
бюджетну автономію та фінансову незалеж-
ність місцевих бюджетів.

Бюджетна політика запроваджує новий 
механізм бюджетного регулювання і вирівню-
вання, в основі якого покладено планування 
доходів та видатків на одного жителя тери-
торії. Виходячи із цього, кожен громадянин 
буде мати частку фінансових ресурсів для 
отримання суспільних благ, а в цілому район 
буде забезпечений фінансовими ресурсами. 
На нашу думку, це буде сприяти оптиміза-
ції і підвищенню ефективності використання 
бюджетних коштів.

Слід констатувати, що нині в Україні відбу-
ваються докорінні зміни у функціонуванні міс-
цевих бюджетів. В основі їх функціонування є 
розроблення ефективної бюджетної політики 
регіонів. Для цього передусім необхідно роз-
межувати витрати між рівнями бюджету (дер-
жавного, обласного і районного). По-друге, 
мають бути розроблені та на законодавчій 
основі встановленні норми бюджетної забез-
печеності на одного жителя регіону. По-третє, 
на підставі методичних підходів слід розробити 
соціальні нормативи та фінансові норми, які 
сприяли б реальному рівню соціального забез-
печення громадян, вирішили питання бюджет-
ної забезпеченості і визначення мінімального 
обсягу місцевого бюджету. Це сприяло би 
самофінансуванню територіальних громад.

Таким чином, децентралізація місцевих 
бюджетів змінює: функції органів місцевого само-
врядування; процес розподілу і перерозподілу 
фінансових ресурсів між усіма ланками бюджет-
ної системи; розподіл повноважень органів 
влади; нормативно-законодавче коло і сприяє 
проведенню ефективних бюджетних реформ.

Необхідно зазначити, що пріоритетними 
напрямами управління державними фінан-

сами мають бути їх обґрунтоване формування, 
прозорий розподіл і перерозподіл та ефек-
тивне використання. Це буде сприяти ефек-
тивному управлінню бюджетними коштами в 
країні. Ось чому, на нашу думку, нагальними 
питанням постає фінансове забезпечення 
місцевих бюджетів, формування самостійних 
джерел доходів бюджету та реформування 
міжбюджетних відносин.

Нині міжбюджетне фінансування в країні 
має низку проблем:

– бюджетна децентралізація передбачає 
більш широкий спектр повноважень місцевим 
органам влади, ніж він зараз є у центральних 
органів влади України;

– неузгодженість між зобов’язаннями за 
видатками та їх джерелами і обсягами фінан-
сування;

– місцеві органи влади не мають важе-
лів і стимулів до збільшення надходжень 
до бюджетів, а також не мають права само-
стійно, прозоро, у повному обсязі здійснювати 
управління власними ресурсами;

– на протязі тривалого часу система між-
бюджетного фінансування розвивалася непе-
редбачувано. Вона не мала науково-методич-
них підходів до їх розрахунків, що впливало 
на управління бюджетами в напрямі плану-
вання та прогнозування;

– недосконала інституційна та правова 
база міжбюджетного фінансування не дає 
поштовх до розвитку інфраструктури регіонів 
і не сприяє забезпеченню суспільних благ. 

Ми вважаємо, що передусім необхідно вдо-
сконалити правову та інституційну базу сис-
теми міжбюджетного фінансування. По-друге, 
на науковій основі розробити методику розра-
хунку міжбюджетних трансфертних платежів. 
По-третє, внести зміни до законів «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» та «Про міс-
цеві державні адміністрації», де чітко будуть 
визначені повноваження місцевих органів, 
методика визначення обсягів фінансування, а 
також визначено поняття «комунальна влас-
ність» та «комунальне майно». По-четверте, 
для кожного рівня органів місцевої влади 
окреслити коло відповідальності та міри пока-
рання. А контроль та відповідальність є під-
ґрунтям децентралізації.

Отже, реформування міжбюджетних від-
носин країни має бути спрямоване на децен-
тралізацію бюджетних ресурсів у бюджетних 
органах місцевого самоврядування.

Кінцевим результатом децентралізації 
має стати створення нової системи місцевих 
бюджетів та міжбюджетних відносин, в основі 
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якої повинна бути інституційна симетрія, що 
передбачає поєднання та взаємозв’язок еко-
номічних суб’єктів, які користуються суспіль-
ними благами, сплачують податки (несуть 
тягар витрат), і тих, хто приймає самостійно 
рішення про її надання (місцеві органи влади).

Успіх бюджетної децентралізації полягає в 
такому:

1. В основі політичних рішень мають бути 
економічні критерії. Для цього необхідно про-
вести функціональний розподіл повноважень 
органів державної влади та місцевого само-
врядування.

2. Необхідно впорядкувати комунальну 
власність, чітко визначати об’єкти, систему 
управління та перерозподіл між органами 
влади щодо надання суспільних благ і послуг.

 3. Необхідно закінчити передачу соціаль-
ної сфери та підприємств місцевим органам 
влади разом із джерелами та обсягами фінан-
сування.

4. У дохідній частині місцевих бюджетів 
необхідно зменшити частку трансфертних 
платежів. Внести зміни у Податковий кодекс, 
що передбачали би встановлення справедли-
вих норм їх розподілу [4].

Сучасна державна трансфертна політика, 
яка діє в країні, показала свою неефектив-
ність та негативний вплив на місцеві органи 
влади з питань розвитку та формування міц-
ної власної бази фінансового забезпечення 
регіонів.

Діюча практика надання трансфертних 
платежів не стимулює регіональний розви-
ток економіки, технічне переоснащення її 
галузей, проведення активної інвестиційної 
політики. Виходячи із цього, Кабінет Міністрів 
України розробив Концепцію реформування 
місцевих бюджетів, в основу якої покладено 
реформування місцевих бюджетів, удоскона-
лення системи міжбюджетних відносин та їх 
регулювання і впровадження децентраліза-
ції. І це буде сприяти зміцненню фінансової 
основи місцевого самоврядування.

З огляду на це, необхідно переорієнту-
вати бюджетну політику на сприяння розши-
реному відтворенню фінансових ресурсів як 
на державному рівні, так і на регіональному. 
Слід зазначити, що впровадження в повному 
обсязі бюджетної реформи в напрямі фіс-
кальної децентралізації неможливе без змін 
в адміністративно-територіальному устрої. 
Процес фінансового вирівнювання ефектив-
ний за умови глобальних змін адміністра-
тивно-територіального устрою, тому, на нашу 
думку, об’єднання адміністративно-територі-

альних одиниць – це необхідність сьогодення, 
що має відбуватися з урахуванням низки чин-
ників, одним з яких є фінансово-податковий.

Потрібно наголосити на тому, що адміні-
стративно-територіальні реформи необхідно 
проводити разом із муніципальною реформою, 
яка буде передбачати урегулювання питань 
пов’язаних з утворенням, перетворенням та 
ліквідацією територіальних громад. У процесі 
проведення муніципальних реформ виника-
ють нові суб’єкти міжбюджетних відносин, а 
разом із ними постають питання надання сус-
пільних послуг і джерел їх фінансування.

В Україні систему фінансового вирівню-
вання потрібно розглядати разом із податко-
вими реформами. Податкова реформа має 
бути спрямована на стабілізацію місцевих і 
загальнодержавних податків та зборів, ефек-
тивний механізм їх стягнення, справедливий 
розподіл податкового навантаження між регі-
онами. Зміни в Податковому кодексі мають 
бути взаємопов’язані і враховані в окремих 
положеннях Бюджетного кодексу.

Фіскальна децентралізація включає 
політичний, економічний та інституційний 
аспекти організації міжбюджетних відносин. 
Завдяки фіскальній децентралізації місцеві 
органи влади отримають автономію та мають 
взаємозв’язок між системою управління і 
населенням, відбувається процес публічного 
управління. Фіскальна децентралізація дає 
змогу перерозподілити фінансові ресурси між 
бюджетами, сприяти вирівнюванню фінансо-
вих можливостей адміністративно-територі-
альних одиниць.

Ми вважаємо, що, по-перше, наявна сис-
тема міжбюджетних відносин не відповідає 
сучасним вимогам, тому вона потребує подаль-
шого реформування. Основними вимогами до 
системи міжбюджетних відносин є:

– обсяги трансфертних платежів окре-
мих територіальних одиниць мають врахову-
вати декілька індикаторів, які відображають 
реальні доходи і обґрунтовані видатки;

– базова дотація має сприяти фіскальній 
спроможності місцевих бюджетів;

– обсяг трансфертів повинен відповідати 
фінансовому забезпеченню макроекономіч-
ної фінансової стабільності регіону та спри-
яти його економічному зростанню.

По-друге, система міжбюджетних трансфер-
тів має стимулювати місцеві органи влади фор-
мувати власні доходи у місцевих бюджетах.

По-третє, трансфертна система повинна 
забезпечувати покриття вертикальних і гори-
зонтальних дисбалансів.
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Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, для того щоб держава була демократич-
ною, необхідно створити сприятливі умови для 
реалізації прав і свобод громадян. Ураховуючи, 
що Україна визначила європейський шлях роз-

витку, вона має впроваджувати в життя демокра-
тичні принципи суспільно-економічного розвитку 
держави, підвищувати рівень життя громадян, 
сприяти впровадженню всіх європейських цін-
ностей, а це можливо за умови децентралізації.
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У статті розкрито суть та особливості корпоративного управління в банках, досліджено його принципи. Про-
аналізовано взаємини і визначено коло зацікавлених сторін у системі корпоративного управління в банках. 
Належну увагу приділено висвітленню організаційної структури корпоративного управління в банках. Побудо-
вано схему корпоративного управління в банку, де відображено наявні зв’язки між усіма його структурними 
підрозділами. Розглянуто вимоги Базельського комітету щодо побудови ефективної системи корпоративного 
управління. Досліджено законодавчу базу щодо корпоративного управління в банках, окреслено коло проблем, 
з якими зустрічаються його учасники, здійснюючи цей процес. Досліджено вплив корпоративного управління на 
вирішення наявних проблем у банківському секторі та його користь для усіх зацікавлених сторін.

Ключові слова: банк, акціонери, корпоративне управління, принципи корпоративного управління, загаль-
ні збори акціонерів, рада директорів, наглядова рада.

Метлушко О.В. СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКАХ
В статье раскрыты суть и особенности корпоративного управления в банках, исследованы его принципы. 

Проанализированы взаимоотношения и определен круг заинтересованных сторон в системе корпоративного 
управления в банках. Должное внимание уделено освещению организационной структуры корпоративного 
управления в банках. Построена схема корпоративного управления в банке, где отражены существующие 
связи между всеми его структурными подразделениями. Рассмотрены требования Базельского комитета по 
построению эффективной системы корпоративного управления. Исследована законодательная база относи-
тельно корпоративного управления в банках, очерчен круг проблем, с которыми сталкиваются его участники, 
осуществляя этот процесс. Исследовано влияние корпоративного управления на решение существующих 
проблем в банковском секторе и его польза для всех заинтересованных сторон.

Ключевые слова: банк, акционеры, корпоративное управление, принципы корпоративного управления, 
общее собрание акционеров, совет директоров, наблюдательный совет.

Metlushko O.V. THE SPECIFICS OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKS
The essence and peculiarity of corporate governance in banks was revealed in the article and also was studied 

its principles. Was analyzed the relationships and the circle of stakeholders in corporate governance in banks, admit-
ted the impact factors on its condition. Due attention is paid to the organizational structure of corporate governance 
in banks. Was constructed a scheme of corporate governance that reflects the existing relationships among all its 
structure departments. We took to the consideration the requirements of the Basel Committee on the building of an 
effective system of corporate governance. We studied the legal framework according to the corporate governance 
in banks and identified the range of problems that the members usually face with while carrying out this process. 
We researched the influence of corporate governance to solve the existing problems in the banking sector and its 
benefits for all stakeholders.

Keywords: bank, shareholders, corporate governance, the principles of corporate governance, the general 
meeting of shareholders, board of directors, supervisory board.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сталий розвиток банківської системи 
України значною мірою залежить від рівня кор-
поративного управління в банках. Побудова 
якісної системи корпоративного управління – 
процес тривалий, і від його результату зале-
жить діяльність цілої компанії. З огляду на різ-
номанітність бізнесу, системи корпоративного 
управління також можуть мати різну форму, 
оскільки нормативно-правове регулювання тієї 
чи іншої сфери діяльності може напряму впли-
вати на управління компанією [1, с. 12].

Структурне відновлення ринку банків-
ських послуг вимагає наявності в банках 
цілісної системи корпоративного управ-
ління, послідовного визначення банками 
стратегічних цілей та завдань, урахування 
інтересів широкого кола зацікавлених в 
їхньої діяльності осіб. Формування та розви-
ток економічних відносин між керівництвом 
банку, власниками, клієнтами та трудовим 
колективом потребують визначення відпо-
відних механізмів їх участі в стратегічному 
управлінні та контролі, які в сукупності й 
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мають формувати відповідну систему кор-
поративного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливість розвитку корпоративного управ-
ління в банках визначається декларованим 
прагненням України до розвитку економічних 
відносин із країнами ЄС та виходу на ринок 
банків з іноземним капіталом, що й зумовлює 
підвищення уваги науковців до цієї проблеми. 
Дослідженням питання корпоративного управ-
ління приділяли увагу Білашенко О.С. [2], 
Гаврилюк Т.Д. [3], Денис О.Б. [4], Дєєва Н.Е. 
[5], Костюк А.Н. [6; 7], Мальська М.П., Ман-
дюк Н.Л., Занько Ю.С. [8], Мещеряков А.А. 
[9], Міщенко С.В. [10], Обельницька Х.В. [11], 
Самолюк О.В. [12], Чуб О.О. [13] та ін.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Вчені та фахівці 
по-різному підходять до визначення самого 
поняття корпоративного управління, розкриття 
його змісту, ролі і значення в ринкових умо-
вах. Одні дослідники, розглядаючи зміст кор-
поративного управління, найчастіше роблять 
акцент на окремих найбільш характерних 
рисах, властивих тій чи іншій моделі корпора-
тивного управління. Інші – пов’язують поняття 
корпоративного управління із застосуванням 
його лише в акціонерних структурах, де чітко 
простежується поділ інтересів власників і функ-
цій менеджменту. Й хоча у цій сфері остан-
нім часом спостерігаються суттєві зрушення, 
проте питання створення цілісної системи 
корпоративного управління в банку потребує 
подальшого змістовного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити особли-
вість корпоративного управління в банку та 
його наявний рівень, окреслити перспективи 
його розвитку.

Об’єктом дослідження є система корпора-
тивного управління в банку. Предмет дослі-
дження – особливості формування і розвитку 
економічних відносин між керівництвом банку, 
власниками, клієнтами і трудовим колективом.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Корпоративне управління як сукуп-
ність взаємовідносин між органами управ-
ління банком (загальними зборами акціонерів 
банку, спостережною радою банку і правлін-
ням банку), органами контролю банку (ревізій-
ною комісією банку та службою внутрішнього 
аудиту банку), а також зовнішніми аудито-
рами й усіма заінтересованими особами у 
сфері управління банком та моніторингу його 
діяльності для досягнення визначених цілей 
і завдань, забезпечення надійності і підви-

щення вартості банку [13, с. 26] передбачає 
створення відповідних ефективних правових, 
регуляторних та інституційних основ. Однак 
ідеологія законодавчих та нормативних актів, 
які регулюють питання корпоративного управ-
ління в банках, нині базується, головним 
чином, на підходах докризового періоду.

Вітчизняна модель корпоративного управ-
ління, що склалася під впливом національ-
них, історичних, політичних, економічних й 
культурних традицій, характеризується низ-
кою особливостей із наявністю компонентів 
усіх традиційних моделей, а саме: відносною 
розпиленістю власності (але відсутністю лік-
відного фондового ринку, низьким рівнем роз-
криття інформації й слабкими інституційними 
інвесторами); стійкою тенденцією до концен-
трації власності й контролю (але за відсут-
ності відповідального ефективного власника, 
уваги до дрібних акціонерів, адекватного 
фінансування та ефективного моніторингу); 
елементами перехресних володінь і форму-
ванням складних корпоративних структур різ-
ного типу (але за відсутності тяжіння до будь-
якого типу). Така розмитість і недієздатність 
механізмів діючої моделі функціонування 
акціонерних товариств є наслідком супереч-
ностей чинного законодавства, що регулює 
корпоративні відносини та створює «кризу 
довіри» вітчизняних й іноземних інвесторів, 
а також не сприяє залученню міжнародних 
фінансових ресурсів на вітчизняні фондові 
ринки [12].

Як свідчить світовий досвід, відсутність 
єдиних регуляторних підходів до корпора-
тивного управління в банках породжує кон-
флікт інтересів. Натомість налагоджена сис-
тема корпоративних відносин допомагає не 
лише долати наслідки криз, а й мінімізувати 
їх вплив. Основними цілями Проекту «Кор-
поративне управління в банківському секторі 
України», який було реалізовано протягом 
2004–2007 рр., були: покращення наявної 
практики корпоративного управління в укра-
їнських банках; її використання під час здій-
снення кредитної оцінки корпоративних клі-
єнтів; посилення ролі неурядових організацій 
у банківському секторі; сприяння діалогу між 
державним та приватним секторами щодо 
банківських реформ [5, с. 107]. 

В Україні корпоративне управління та бан-
ківська система тривалий час розвивалися 
самостійно, паралельними шляхами. Проте, 
як це не парадоксально, після фінансової 
кризи 2008 р. ситуація змінилася на краще. 
У нашій країні, як і в світі, тепер є розуміння 
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того, що корпоративне управління – це не 
лише набір певних процедур, а й важливий 
інструмент управління ризиками. До речі, 
такий підхід уже знайшов своє відображення 
у низці нормативних документів Європей-
ського Союзу, зокрема Базельського комітету.

У своїй діяльності банки сумлінно дотри-
муються положень вітчизняного законодав-
ства у сфері корпоративного управління та 
наслідують кращі світові практики, керуючись 
документами та рекомендаціями провідних 
вітчизняних і міжнародних установ: 

– методичними рекомендаціями Націо-
нального банку України щодо вдосконалення 
корпоративного управління в банках;

– принципами корпоративного управління 
Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (НКЦПФР);

– рекомендаціями Базельського комітету 
з питань банківського нагляду щодо вдоско-
налення корпоративного управління в банків-
ських установах;

– принципами корпоративного управління 
Організації з економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР).

Дотримуючись стандартів корпоративного 
управління, банки забезпечують:

– своєчасне розкриття повної та достовір-
ної інформації про діяльність, у тому числі 
шляхом формування звітності відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) про фінансовий стан, економічні 
показники, структуру власності та управління, 
що дає можливість для прийняття обґрунто-
ваних рішень зацікавленими сторонами;

– відповідальність наглядової ради перед акці-
онерами, вищого менеджменту – перед нагля-
довою радою, власників істотних пакетів акцій – 
перед міноритарними акціонерами, банку – перед 
клієнтами та працівниками, усіх зацікавлених сто-
рін банку – перед суспільством у цілому;

– захист прав та економічних інтересів 
зовнішніх інвесторів, акціонерів, клієнтів, 
інших зацікавлених сторін.

Таблиця 1
Принципи корпоративного управління в банку

Назва принципу Характеристика принципу
Гарантування 
прав акціонерів 
(принцип спра-
ведливості)

Банк гарантує всім акціонерам реалізацію їхніх прав в обсягах, що 
передбачені законодавством України (полягає у дотриманні прав акціо-
нерів й однаковому ставленні до всіх власників акцій, включаючи дріб-
них та іноземних акціонерів)

Соціальна відпо-
відальність

Стосується участі в управлінні фінансовою установою зацікавлених 
осіб для збільшення суспільного багатства, створення робочих місць і 
забезпечення фінансової стійкості банківського сектору

Цілісність
У своїй діяльності банк ураховує інтереси та сприяє попередженню 
конфліктів між зацікавленими сторонами: акціонерами, керівництвом, 
інвесторами, персоналом та клієнтами банку, а також упроваджує діа-
лог та відкриту дискусію між правлінням та спостережною радою банку

Ефективне управ-
ління (принцип 
підзвітності)

Наголошує на обов’язку ради директорів забезпечувати стратегічне 
управління бізнесом, контролювати роботу менеджерів та звітувати 
перед акціонерами.
Керуючись нормами етики, банк приймає виважені рішення, що засно-
вані на професійній та добросовісній діяльності органів управління. 
Спостережна рада забезпечує контроль над діяльністю правління, 
яке відповідає за виконання поточних операцій. Спостережна рада не 
втручається в операційну діяльність. Здійснення спостережною радою 
стратегічного управління діяльністю банку, забезпечення ефективності 
контролю з її боку над діяльністю правління, а також підзвітність членів 
спостережної ради акціонерам банку

Прозорість

Банк забезпечує своєчасне й точне розкриття інформації з усіх суттєвих 
питань, включаючи фінансові показники діяльності, структуру власності 
та управління. Банк надає інформацію щодо істотних подій, які відбува-
ються в період між регулярними звітами. Під час розкриття інформації 
для акціонерів банк дотримується принципу одночасного інформування 
всіх акціонерів 

Фінансова дисци-
пліна

Фінансові звіти банку складаються відповідно до українських та міжна-
родних стандартів фінансової звітності та повністю і своєчасно переві-
ряються незалежними професійними аудиторами. Банк публікує річну, 
піврічну та квартальну звітність
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Найвпливовішим серед регулятивних 
органів міжнародного рівня є Базельський 
комітет із банківського нагляду. Він розробив 
спеціальний документ «Удосконалення кор-
поративного управління в кредитних органі-
заціях» на основі принципів ОЕСР, в якому 
з урахуванням специфіки банківської діяль-
ності конкретизовано принципи корпоратив-
ного управління. Зокрема, у цьому документі 
визначено, що корпоративне управління в 
банках – це керівництво їх діяльністю, яке 
здійснюється радами директорів і менедже-
рами вищої ланки та визначає методи, за 
допомогою яких банки встановлюють цілі 
свого бізнесу, до яких належить і створення 
вартості для власників банків; здійснюють 
щоденні фінансові операції; враховують 
у своїй роботі позиції зацікавлених сторін 
(співробітників, клієнтів, громадськості, регу-
лювальних органів і держави); здійснюють 
корпоративні дії відповідно до правил забез-
печення надійності банківського бізнесу і 
вимог нормативно-правових актів; захища-
ють інтереси вкладників.

Корпоративне управління включає прин-
ципи, які впливають на те, як банк:

–  визначає корпоративні цілі;
–  здійснює повсякденну діяльність;
–  виконує зобов’язання щодо підзвітності 

своїм акціонерам;
–  проводить корпоративну діяльність та 

поведінку відповідно до очікувань того, що 

банк працює ефективно та безпечно, відпо-
відно до чинного законодавства України;

–  захищає інтереси своїх вкладників 
(табл. 1).

Вони є обов’язковими для акціонерів, поса-
дових осіб та інших працівників банку. Прин-
ципи, викладені в Кодексі, запроваджуються 
шляхом викладення відповідних положень у 
статуті банку та його внутрішніх положеннях.

Система корпоративного управління банку 
включає:

– загальні збори акціонерів, які є найви-
щим органом управління та дають можливість 
акціонерам реалізувати їхні права;

– спостережну раду, яка забезпечує 
захист прав акціонерів, контролює і регулює 
діяльність правління;

– правління – виконавчий орган управ-
ління, який здійснює операційну діяльність за 
основними напрямами розвитку банку, затвер-
дженими загальними зборами акціонерів;

– ревізійну комісію, яка контролює фінан-
сово-господарську діяльність банку та надає 
свої звіти загальним зборам акціонерів та/або 
спостережній раді (рис. 1).

Організаційна структура банку включає 
всі необхідні форми контролю для побудови 
ефективного та налагодженого механізму: 
з боку акціонерів, спостережної ради, прав-
ління, незалежної ревізійної комісії, департа-
менту управління ризиками, управління вну-
трішнього аудиту і вертикального контролю за 

Рис. 1. Організаційна структура корпоративного управління в банку [14, с. 85]
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різними напрямами діяльності банку. Розпо-
діл повноважень, компетенції та підпорядко-
ваності органів управління, а також принципи 
їхньої взаємодії закріплені у статуті банку та 
положеннях про органи управління. Для забез-
печення належного балансу повноважень та 
підпорядкованості у банку створено дворів-
неву систему управління із розподілом контр-
ольної та управлінської функцій між різними 
органами – спостережною радою і правлінням. 
Члени спостережної ради не можуть займати 
посади у правлінні, а члени правління не вхо-
дять до спостережної ради. Окремим органом 
аудиту є ревізійна комісія, члени якої є неза-
лежними щодо всіх органів банку.

Корпоративне управління визначає, як 
акціонери банку здійснюють контроль над 
діяльністю керівництва банку, а також яку 
відповідальність несуть керівники банку 
перед акціонерами банку за результати його 
діяльності. 

Взаємини і коло зацікавлених сторін у сис-
темі корпоративного управління комерцій-
ними банками дещо складніші і ширші, ніж у 
нефінансових організаціях. Систему корпо-
ративного управління в комерційному банку 
схематично можна подати так (рис. 2).

Мещеряков А.А. зазначає, що, створю-
ючи ефективну систему корпоративного 

управління, банки зіштовхуються з необ-
хідністю вирішувати безліч специфічних 
питань поряд із тими, з якими мають справу 
всі акціонерні товариства.

По-перше, відносини між власниками і 
менеджерами в банківському бізнесі набагато 
складніші, ніж у промисловості або торгівлі. 
Це пояснюється серйозністю інформаційної 
асиметрії, тобто нерівномірністю розподілу 
інформації між різними учасниками ринкових 
відносин унаслідок жорсткого регулювання з 
боку наглядових органів, великою питомою 
вагою державного капіталу в банківських 
системах багатьох країн, інститутом банків-
ської таємниці.

По-друге, для виконання функції фінансо-
вого посередництва банкам досить відносно 
низької порівняно з нефінансовими компа-
ніями частки власного капіталу у структурі 
пасивів [9, с. 260]. 

У результаті банківська діяльність створює 
для корпоративного управління проблему, 
пов’язану з тим, що на перший план у банків-
ському бізнесі виходить управління ризиками: 
воно стає найважливішим елементом системи 
внутрішнього контролю в банках. Базель-
ський комітет із банківського нагляду виділяє 
12 категорій банківського ризику: системний, 
стратегічний, кредитний, ризик країни, рин-

1 – прозора звітність; 2 – надання кредитів
Рис. 2. Схема корпоративного управління в комерційному банку [14, с. 86]
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ковий, процентний, ризик ліквідності, валют-
ний, операційний, правовий, ризик репутації. 
Неефективне управління ризиками полягає 
в їхній підвищеній концентрації в розрахунку 
на одного позичальника, надмірному креди-
туванні афілійованих осіб, недостатньому 
контролі над діяльністю співробітників [1]. 

З іншого боку, оцінюючи платоспромож-
ність позичальника, який бажає одержати 
позику, необхідно враховувати не лише його 
фінансові показники, але й рівень його корпо-
ративного управління. Якщо банк не в змозі 
забезпечити дотримання належних принципів 
у рамках своєї структури, він не зможе пра-
вильно визначити й імовірність того, що через 
порушення цих принципів позичальником – 
юридичною особою виданий йому кредит вия-
виться неповернутим. Отже, кредитний ризик 
збільшується. Ріст операційного ризику в 
банку зі слабким корпоративним управлін-
ням пов’язаний із відсутністю або незадовіль-
ним функціонуванням системи внутрішнього 
контролю, комітету ради директорів з аудиту, 
служби внутрішнього аудита. Нарешті, репу-
тація фінансової установи сильно залежить 
від репутації тих осіб, які користуються його 
послугами. Щоб не мати справи з компані-
ями із сумнівною репутацією, банк повинен 
приділяти значну увагу стану корпоративного 
управління своїх контрагентів. Звичайно, не 
можна очікувати подібного відношення від 
банку, який не вважає за необхідне поліпшу-
вати власну систему корпоративного управ-
ління, тому інвестор підвищує оцінку репута-
ційного ризику.

Відповідно до документів Базельського 
комітету, ефективна система корпоративного 
управління в сучасному конкурентоспромож-
ному банку базується на основі [15]:

– цінностей корпоративної культури, зафік-
сованих у кодексі корпоративної поведінки й 
інших стандартах ділової етики, а також сис-
теми, що забезпечує прихильність до цих цін-
ностей на практиці;

– ясно сформульованої стратегії розви-
тку, відповідно до якої оцінюються результати 
роботи всього банку й окремих осіб;

– чіткого розподілу прав, у тому числі 
визначеної ієрархії прав у сфері прийняття 
рішень і обов’язків;

– ефективного механізму взаємодії і спів-
робітництва між радою директорів, топ-
менеджментом і аудиторами;

– надійної системи внутрішнього контролю;
– постійного моніторингу ризиків у визначе-

них напрямах банківського бізнесу, що харак-

теризуються високою ймовірністю виник-
нення конфліктів інтересів;

– сукупності фінансових і кар’єрних сти-
мулів, що створюють умови для належної 
роботи менеджерів та інших співробітників;

– системи інформаційних потоків, що 
забезпечує внутрішні потреби організації і 
необхідний для зовнішніх контрагентів рівень 
прозорості банку.

Для банківського бізнесу надзвичайно важ-
ливо, щоб структури корпоративного управ-
ління функціонували на основі принципу стри-
мань і противаг [7, с. 216]. Система взаємних 
обмежень включає контроль на рівнях: 

а) ради директорів; 
б) спеціально уповноважених осіб, які не 

мають відношення до керівництва щоден-
ними операціями; 

в) підрозділів, що несуть пряму відпові-
дальність за різні сфери діяльності банку; 

г) служби управління ризиками і внутріш-
нім аудитом, що функціонують незалежно від 
бізнес-напрямків і бізнес-одиниць банку.

Відповідно до розпоряджень Базельського 
комітету, банки повинні приділяти особливу 
увагу процесу взаємодії ради директорів із 
внутрішніми і зовнішніми аудиторами. Відно-
сини між ними необхідно будувати на основі 
визнання усіма директорами важливої ролі 
аудиту в системі корпоративного управління. 
Рада директорів зобов’язана використовувати 
дані, надані внутрішніми і зовнішніми аудито-
рами, для перевірки інформації, отриманої від 
топ-менеджерів. Співробітництво ради дирек-
торів з аудиторами здійснюється насамперед 
через комітет ради директорів з аудиту.

В Україні основні напрями та принципи 
корпоративного управління в банках сфор-
мовано Національним банком України у 
2007 р. у «Методичних рекомендаціях щодо 
вдосконалення корпоративного управління в 
банках України», в яких ураховано міжнарод-
ний досвід та загальне національне законо-
давство. 

Ці методичні рекомендації висвітлюють 
такі питання корпоративного управління у 
банках, як:

– роль акціонерів у захисті вкладників та 
інших зацікавлених осіб;

– професійна поведінка і чесність праців-
ників банку;

– розподіл повноважень, компетенції та 
відповідальності між акціонерами, спостереж-
ною радою і правлінням;

– стратегія розвитку банку і контроль її реа-
лізації (включаючи розвиток системи ефек-
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тивного планування, ризик-менеджменту та 
систем внутрішнього контролю);

– розкриття інформації та прозорість [3].
Принципи враховують положення Прин-

ципів корпоративного управління Укра-
їни, затверджених рішенням НКЦПФР від 
11 грудня 2003 р. № 571, Принципів корпора-
тивного управління Організації економічного 
співробітництва та розвитку (OECD Principles 
of Corporate Governance) та інших документів, 
в яких викладено найкращі міжнародні стан-
дарти корпоративного управління.

З 10 січня 2015 р. набув чинності Закон 
«Про внесення змін до Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» щодо визна-
чення особливостей корпоративного управ-
ління в банках« від 04.07.2014 № 1587-VII. На 
виконання вимог Закону постановою Прав-
ління НБУ від 14.01.2015 № 10 було внесено 
зміни до Положення про порядок реєстрації 
та ліцензування банків, Положення про поря-
док подання відомостей про структуру влас-
ності, а Постановою від 17.01.2015 № 32 – 
зміни до Положення про застосування НБУ 
заходів впливу за порушення банківського 
законодавства (Постанова № 346). Головні 
перетворення стосувалися правового статусу 
органів управління банків, вимог до професій-
ної придатності та ділової репутації керівників 
банків, а також питань управління ризиками 
та внутрішнього контролю в банках.

Ключовим принципом розподілу функцій 
між органами управління банку визначено 
принцип забезпечення ефективної системи 
внутрішнього контролю. Основним органом 
у системі внутрішнього контролю визначено 
раду банку («наглядова рада», згідно з попе-

редньою редакцією законодавства), якій під-
звітні підрозділи внутрішнього аудиту та під-
розділу з управління ризиками. При цьому 
обидві структури повинні бути відокремлені 
одна від одної [4].

Висновки з цього дослідження. На основі 
проведеного дослідження можна сформулю-
вати такі висновки:

– особливість корпоративного управління 
в банках визначається специфікою їх діяль-
ності як учасників фінансового сектору;

– вибудовуючи модель корпоративного 
управління у вітчизняних банках, взяли за 
основу принципи впливових міжнародних 
організацій та використали передову євро-
пейську практику;

–  проблеми розвитку корпоративного 
управління в банках пов’язані з кризою лік-
відності, непрозорістю процедур рефінансу-
вання банків та зниженням довіри до банків-
ської системи; 

– процес корпоративного управління вико-
ристовують для спрямування та управління 
діяльністю банку з метою забезпечення її без-
печності та надійності. Корпоративне управ-
ління зосереджується на створенні системи 
важелів і противаг, що забезпечують узго-
дження інтересів керівництва банку, акціонерів 
банку, клієнтів та інших заінтересованих осіб; 

– корпоративне управління в банках Укра-
їни в останні роки переживає новий етап роз-
витку, який спрямований на усунення прогалин 
щодо забезпечення прозорості управління та 
власності.

Подальші наші дослідження стосувати-
муться напрямів розвитку та вдосконалення 
корпоративного управління в банках України.
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Статтю присвячено проблемам екологічного оподаткування в Україні та розробленню шляхів вирішення 
цих проблем. Проаналізовано показники викидів в атмосферне повітря в регіональному розрізі, досліджено 
види екологічних податків, які справляються в зарубіжних країнах, виявлено наявні проблеми екологічного 
оподаткування та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: екологічний податок, забруднюючі речовини, навколишнє природне середовище, ставки 
екологічного податку, ліміт викидів. 

Найденко А.Е. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена проблемам экологического налогообложения в Украине и разработке путей решения 

этих проблем. Проанализированы показатели выбросов в атмосферный воздух в региональном разрезе, ис-
следованы виды экологических налогов, взимаемых в зарубежных странах, выявлены имеющиеся проблемы 
экологического налогообложения и предложены пути их решения.

Ключевые слова: экологический налог, загрязняющие вещества, окружающая природная среда, ставки 
экологического налога, лимит выбросов.

Naidenko O.E. PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND SOLUTIONS
The article deals with the problems of environmental taxation in Ukraine and the development of solutions to 

these problems. In particular, analysis of indicators of atmospheric emissions by regions investigated types of envi-
ronmental taxes, which are levied in foreign countries, revealed the existing problems of environmental taxation and 
proposed solutions.

Keywords: environmental tax, pollutants, the environment, the environmental tax rate, emissions limit.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Екологія є, напевно, однією зі сфер, 
якій в Україні не приділяється достатньо уваги, 
хоча наслідки Чорнобильської катастрофи 
мали б навчити країну тому, що екологічне 
питання має стати одним із пріоритетних. 
Наслідком цього стало стрімке збільшення 
кількості онкохворих в Україні, кількість яких 
перевищила вже мільйон жителів [1]. 

Якщо поглянути на регіональний аспект, то 
перші три місця за викидами забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря займають Дні-
пропетровська, Івано-Франківська та Запо-
різька області (табл. 1), а серед міст Укра-
їни – Дніпро, Одеса, Краматорськ (табл. 2). 
У І півріччі 2016 р. у 15-ти містах України рівень 
забруднення повітря оцінювався як високий, 
це: Днiпро, Одеса, Краматорськ, Слов’янськ, 
Кам’янське, Херсон, Лисичанськ, Маріуполь, 
Київ, Луцьк, Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг, 
Ужгород, Рубіжне [2]. 

Високий рівень забруднення повітря був 
зумовлений здебільшого значними середніми 
концентраціями формальдегіду, діоксиду 

азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуг-
лецю, завислих речовин.

Загальний рівень забруднення атмос-
ферного повітря в містах України у І півріччі 
2016 р. оцінювався як високий. Порівняно з 
І півріччям 2015 р. рівень коефіцієнта зріс із 
«підвищеного» до «високого» [2].

На відміну від України екологічні проблеми 
є першочерговим питанням країн ЄС, оскільки 
забруднення навколишнього середовища є 
причиною збільшення смертності. Фундамен-
том природоохоронної політики в економічно 
розвинених країнах є максимальне забезпе-
чення дотримання екологічних стандартів на 
всіх стадіях діяльності природокористувачів.

Згідно з оприлюдненими Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я даними про 
якість повітря, у багатьох містах забрудне-
ність повітря досягає рівнів, які загрожують 
здоров’ю людей. За оцінками ВООЗ, більше 
2 млн. осіб гинуть щорічно в результаті вди-
хання найдрібніших частинок, присутніх у 
забрудненому повітрі всередині приміщень і 
на вулиці [4].

© найденко о.Є.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам екологічного оподаткування 
приділяли увагу багато науковців [5–15]. 

В науковій роботі О.М. Тищенко та 
С.В. Антоненко зосередили увагу на тому, що 
«ефективність податкової політики у сфері 
охорони атмосферного повітря знаходиться 
на достатньо низькому рівні. Це свідчить про 
необхідність внесення низки коректив, які 
можуть позитивно вплинути на дієвість захо-
дів податкового впливу, що неодмінно позна-
читься на рівні соціально-економічного розви-
тку в Україні» [13].

Д. Серебрянський уважає, що «досвід 
країн із розвинутою ринковою економікою 
переконує, що основною метою екологічних 
податків (зборів) є не поповнення держав-
ного бюджету, а стимулювання платника до 
позитивного та відповідального ставлення до 

навколишнього середовища. Отримані при 
цьому кошти можуть спрямовуватися на сти-
мулювання охорони навколишнього серед-
овища споживачами, розроблення та впрова-
дження безвідходних технологій, утилізацію 
відходів тощо» [12].

 І.В. Шевченко вважає, що «подальший 
успішний розвиток економіки будь-якої країни 
залежатиме від упровадження ефективної 
екологічної політики та нових підходів до вирі-
шення глобальних проблем, зокрема запро-
вадження інноваційних економічних механіз-
мів» [15].

На думку Н.Л. Авраменко, «оптимізація 
господарської діяльності суб’єктів підпри-
ємництва та пошук ефективних економіч-
них методів стимулювання до охорони НПС 
та раціонального використання природних 
ресурсів є одним із невирішених завдань 

Таблиця 1
Забруднення повітря в обласних центрах України, кількість викидів, кг [3]
Область Кількість викидів, кг Область Кількість викидів, кг 

Дніпропетровська 223 Миколаївська 14
Івано-Франківська 162 Одеська 11

Запорізька 111 Закарпатська 9
Вінницька 84 Київська 9
Черкаська 46 Рівненська 9
Львівська 41 Тернопільська 8

Полтавська 39 Херсонська 8
Чернігівська 32 Житомирська 7
Харківська 20 Волинська 5
Сумська 16 Чернівецька 4

Кіровоградська 15 Донецька Дані відсутні 
Хмельницька 15 Луганська Дані відсутні 

Таблиця 2
Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря (КІЗА) міст України  

у І півріччі 2016 р. [2]
№ з/п Місто КІЗА № з/п Місто КІЗА № з/п Місто КІЗА

1. Днiпро 12,3 14. Ужгород 7,7 27. Івано-Франківськ 3,6
2. Одеса 10,9 15. Рубіжне 7,7 28. Українка 3,6
3. Краматорськ 10,7 16. Рівне 6,6 29. Житомир 3,6
4. Слов’янськ 10,4 17. Сєвєpодонецьк 6,4 30. Тернопіль 3,5
5. Кам’янське 10,0 18. Львів 5,6 31. Харків 3,5
6. Херсон 9,9 19. Кременчук 5,3 32. Полтава 3,4
7. Лисичанськ 9,8 20. Вінниця 5,0 33. Олександрія 3,4
8. Маріуполь 8,7 21. Черкаси 5,0 34. Чернігів 3,0
9. Київ 8,7 22. Суми 4,9 35. Ізмаїл 3,0

10. Луцьк 8,4 23. Кропивницький 4,5 36. Світловодськ 2,9
11. Миколаїв 8,4 24. Хмельницький 4,4 37. Бровари 2,9
12. Запоріжжя 8,1 25. Чернівці 4,2 38. Обухів 2,7
13. Кривий Ріг 8,1 26. Біла Церква 3,8 39. Горішні Плавні 2,1
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для сталого екологобезпечного розвитку 
України» [5].

Н.В. Новицька наголошує, що «резерви 
зниження навантаження на навколишнє 
природне середовище можуть бути швидко 
вичерпані, тому важливим є пошук шля-
хів надання економічному зростанню нової 
якості, щоб відновлення економіки, зростання 
промислового виробництва супроводжува-
лися впровадженням ефективних природо-
охоронних технологій. Екологічні податки 
в комплексі з іншими економічними інстру-
ментами в практиці розвинених країн світу 
ефективно та широко використовуються для 
досягнення даних цілей» [9].

У роботі І. Базилевича [6] зазначається, що 
проявом ефективного екологічного оподат-
кування є рівень зростання обсягів екологіч-
них зборів (платежів) і надходжень від них до 
бюджетів усіх рівнів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значні 
досягнення у сфері екологічного оподатку-
вання, залишаються невирішеними питаннями 
реформування ставок екологічного податку в 
регіональному розрізі, впровадження (за при-
кладом країн ЄС) декількох нових видів еко-
логічних податків для стимулювання суб’єктів 
господарювання до зниження забруднення 
навколишнього середовища.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження наяв-
них проблем у сфері екологічного оподатку-
вання та розроблення шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно зі ст. 14.1.57 ПКУ, екологічний 
податок – це загальнодержавний обов’язковий 
платіж, що справляється з фактичних обсягів 
викидів у атмосферне повітря, скидів у водні 
об’єкти забруднюючих речовин, розміщення 
відходів, фактичного обсягу радіоактивних 
відходів, що тимчасово зберігаються їх вироб-
никами, фактичного обсягу утворених радіо-
активних відходів та з фактичного обсягу раді-
оактивних відходів, накопичених до 1 квітня 
2009 р. [16].

Термін «екологічний податок», наведе-
ний у Податковому кодексі України, відпо-
відає загальному визначенню, що викорис-
товується Європейським Співтовариством, 
OECD і Міжнародним енергетичним агент-
ством (IEA) [11].

На даний час екологічний податок (ЕП) не 
є бюджетоутворюючим. Надходження від ЕП 
протягом 2004–2015 рр. становили від 2 369,1 
до 1105,4 млн. грн. На рис. 1 представлено 

динаміку частки ЕП у доходах бюджету та 
ВВП [17].

0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 1 1,2
1,6

1,3 1,4

0,3 0,06

2,6
2,9

3,6 3,8 3,6
3,2

4

5,3

4,2
4,6

1,1
0,2

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Екологічні податки, в % ВВП Екологічні податки, в % до доходів бюджету

Рис. 1. Динаміка частки екологічного податку  
в доходах бюджету та ВВП у 2004–2015 рр. [17]

Протягом аналізованого періоду частка 
екологічного податку в доходах бюджету коли-
валася в межах від 0,2% до 5,3%, у ВВП – від 
0,06% до 1,6%. 

На динаміку обох показників значно впли-
нула економічна криза 2009 та 2013 рр. Так, 
у 2009 р. темп падіння частки екологічних 
податків у доходах бюджету становив 11,1%, 
у ВВП – 9,1%, а в 2013 р. відповідно становив 
76,1% та 78,6%.

Запровадження Податкового кодексу Укра-
їни (ПКУ) призвело до значного зростання 
надходжень екологічного податку. Крім підви-
щення ставок, запровадженого ПКУ, це зумов-
лено деякою активізацією економічної актив-
ності після економічної кризи.

Зменшення надходжень екологічного 
податку в 2014–2015 рр. було зумовлене 
зменшенням обсягів викидів забруднюю-
чих речовин суб’єктами господарювання, що 
стало наслідком економічної кризи в Україні, 
коли багато промислових підприємств пра-
цювало протягом тижня в кращому випадку 
один-два дні. 

Однак однією з найголовніших підстав 
зменшення обсягів екологічного податку в  
2014–2015 рр. є зникнення з переліку об’єктів 
оподаткування екологічним податком викидів 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
пересувними джерелами забруднення. Але 
разом із тим в Україні було підвищено ставки 
акцизного податку на автотранспортні засоби, 
що в умовах інфляції та ставок акцизного податку 
в євро дало змогу отримати бюджету додаткові 
кошти у вигляді саме акцизного податку.

Суми видатків зведеного бюджету України 
на охорону навколишнього природного серед-
овища повинні відповідати податковим над-
ходженням з екологічного податку в регіонах 
України, оскільки в протилежному випадку 
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можна стверджувати про необґрунтованість 
розміру ставок екологічного податку, а саме 
про їх заниження в певних регіонах, оскільки 
їх розмір не забезпечує дохідну частину від-
повідних бюджетів на достатньому рівні для 
виконання покладених на них завдань.

Оскільки розмір сплаченого екологічного 
податку є прямим відображенням завданої 
шкоди навколишньому природному середо-
вищу, а впровадження даного податку покли-
кане покращити та відновити екологічний 
складник, то теоретично сума бюджетних 
витрат на таке відновлення не повинна бути 

меншою за сплачену на даній території суму 
екологічного податку.

Світовий досвід екологічного регулювання 
показує, що для захисту інтересів громадян 
та національних виробників світова спільнота 
намагається скоординувати свої дії у сфері 
екологічного оподаткування. 

Нині в країнах – членах ОЕСР та ЄС 
широко застосовується понад 520 різновидів 
екологічних податків, які стимулюють суб’єктів 
господарювання зменшувати викиди забруд-
нюючих речовин. Причому кількість таких еко-
логічних податків порівняно з 90-ми роками 

Таблиця 2
Екологічне оподаткування в країнах ЄС [7]

Категорія 
платежу Стислий опис платежу Країна

Плата за 
забруднення 
водних об’єктів

Розмір плати залежить від обсягів та виду 
забруднюючих речовин, що скидається у 
водні об’єкти.

Німеччина, Франція, Австрія, 
Фінляндія, Ірландія, Польща, 
Естонія, Латвія, Чехія

На обсяг плати, крім виду та обсягів забруд-
нюючих речовин, також впливає можливість 
дифузії забруднюючої речовини з киснем.

Нідерланди

Податок на про-
дукти (товари)

Встановлюється у вигляді націнки до ціни 
товару, який або на етапі його виробництва, 
або в процесі споживання забруднює серед-
овище.

Німеччина, Литва, Швеція 

Податок на відходи електричного та елек-
тронного устаткування включається до ціни 
товарів.

Швеція, Чехія, Франція, 
Бельгія, Австрія

Збір за утилізацію телевізорів, комп’ютерів 
та ін. апаратури, розмір якого залежить від 
ваги об’єкту, що підлягає утилізації.

Німеччина, Словаччина, 
Литва

Плата за продукцію, яка не відповідає пев-
ним екологічним стандартам. Польща

Плата за продукцію із вмістом хлорфторву-
глецю. Чехія

Податок за розміщення відходів на поліго-
нах. Країни ЄС

Податок, що 
сплачується 
аеропортами

Податок на авіаперевезення, розмір якого 
залежить від кількості пасажирів у літаку на 
одному рейсі та дальності польоту.

Німеччина, Великобританія

Податок за шумове забруднення. Чехія

Податок на 
добрива та пес-
тициди

Податок на добрива, діє у вигляді націнки до 
ціни товару.

Австрія, Фінляндія, Нідер-
ланди, Швеція

Збір за сірчані добрива та поховання неви-
користаних добрив. Бельгія

Податок на пестициди (націнка до ціни 
товару). Данія

Податок на добрива та пестициди. Норвегія

Податок за 
викиди ЗР в 
атмосферне 
повітря СДЗ

Вуглецевий податок. Фінляндія, Швеція, Норвегія, 
Нідерланди

Податок, що встановлюється в результаті 
здійснення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу. Його розмір залежить від обсягів 
та виду такої забруднюючої речовини

Інші країни ЄС
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ХХ ст. збільшилася в 3,5 рази (кількість подат-
ків становила близько 150 найменувань) [7].

Перелік екологічних податків, що діють у 
країнах ЄС, представлено у табл. 2. 

Головною особливістю екологічної політики 
країн ЄС є те, що вона спрямована на попе-
редження виникнення забруднення навко-
лишнього середовища шляхом проведення 
екологічної оцінки, види якої представлено на 
рис. 2.

Види екологічної оцінки

Екологічна оцінка впливу на 
навколишнє середовище

(англ. Environmental Impact 
Assessment)

Екологічна оцінка стратегічних 
планів і програм розвитку

(англ. Strategic Environmental 
Assessment)

Рис. 2. Види екологічної оцінки країн ЄС

Оцінка впливу на навколишнє серед-
овище (ОВНС) представляє собою проце-
дуру оцінки ймовірних наслідків промислової 
діяльності для навколишнього середовища 
і здоров’я людей на етапі планування (про-
ектування) такої діяльності. Оцінка впливу 
на навколишнє середовище є обов’язковою 
процедурою і одним із ключових елементів 
запобігання забрудненню навколишнього 
середовища в усіх розвинених країнах світу, 
міжнародних фінансових установах [10].

В Україні статистичні дані свідчать про від-
сутність залежності розподілу витрат на здій-
снення охорони навколишнього природного 
середовища від розміру акумульованого еколо-
гічного податку певного регіону та рівня життя. 
Так, наприклад, у регіонах країни, де рівень 
життя досить високий, витрати на здійснення 
охорони навколишнього природного серед-
овища можуть удвічі перевищувати розмір еко-
логічного податку. Отже, спостерігається неви-
конання головного призначення екологічного 
податку в конкретному регіоні країни.

Таким чином, виникає необхідність у роз-
гляді перспективи впровадження диферен-
ціації ставок екологічного податку за регіо-
нами. Так, ставки мають бути вищими у більш 
«забруднених» регіонах, що дасть змогу 
швидше покращити екологічне становище на 
даних територіях та стимулювати суб’єктів 
господарювання до придбання більш еколо-
гічно безпечного обладнання чи застосування 
більш екологічно безпечних технологій вироб-
ництва продукції. 

Окрім того, екологічне оподаткування Укра-
їни характеризується відсутністю підвищення 
ставок екологічного податку в разі здійснення 

забруднення навколишнього природного 
середовища понад установлені ліміти (до при-
йняття Податкового кодексу України діяла 
норма, яка передбачала десятикратне збіль-
шення нормативу в разі перевищення лімітів 
викидів забруднюючих речовин). Застосування 
підвищених ставок за понадлімітне забруд-
нення широко використовується країнами ЄС, 
окрім того, деякими з них встановлено не лише 
коефіцієнти кратності за таке забруднення, а 
й взагалі оподаткування здійснюється за про-
гресивною шкалою: чим більше викидів, тим 
вища ставка екологічного податку.

Для стимулювання господарюючих 
суб’єктів до зниження обсягів забруднення 
навколишнього природного середовища та 
для покриття завданих збитків повною мірою 
пропонується повернути до українського зако-
нодавства систему лімітів із застосуванням 
прогресивної шкали ставок до понадлімітного 
забруднення та здійснення щоквартальної 
індексації ставок екологічного податку з ура-
хуванням індексу інфляції станом на кінець 
звітного кварталу.

Ураховуючи те, що Україна є аграрною кра-
їною, актуальності набуває питання запро-
вадження досвіду країн ЄС щодо податку на 
добрива та пестициди. Використання добрив 
має негативні наслідки, оскільки добрива 
можуть потрапляти до ґрунтових вод і робити 
її непридатною до споживання. Крім того, 
у разі порушення технології застосування 
добрив в атмосферне повітря надходять 
азот та інші забруднюючі речовини, а ґрунти 
можуть стати непридатними для сільськогос-
подарського використання. У разі викорис-
тання пестицидів забруднюється атмосферне 
повітря шляхом надходження до нього ток-
сичних речовин. Окрім того, пестициди вбива-
ють мікроорганізми, що містяться у землі, що 
також впливає на родючість ґрунтів.

Висновки з цього дослідження. У сучас-
них умовах екологічне оподаткування висту-
пає одним із найважливіших елементів регу-
лювання стану навколишнього природного 
середовища. Однак діюча система екологіч-
ного оподаткування в Україні є не ефектив-
ною, про що свідчать залежність обсягу над-
ходжень екологічного податку, передусім від 
економічних циклів, а не від чинного подат-
кового законодавства; зменшення витрат 
суб’єктів господарювання на інновації (у тому 
числі пов’язані з екологією); нераціональний 
розподіл сум екологічного податку.

У країнах ЄС є такі види екологічного 
податку, існування яких не передбачено 
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чинним законодавством України, які дійсно 
стимулюють суб’єктів господарювання до 
зменшення викидів забруднюючих речовин. 
Характерною рисою екологічної політики 
європейських країн є застосування комплексу 
інструментів впливу на суб’єктів господарю-
вання для забезпечення екологічної безпеки 
всередині країни. Основними з таких інстру-
ментів впливу на суб’єктів господарювання є: 

– встановлення високих штрафів за 
понадлімітне забруднення навколишнього 
природного середовища за порушення пра-
вил поводження з відходами; 

– надання субсидій приватним фірмам на 
забезпечення екологічно безпечного вироб-
ництва; 

– надання низьковідсоткових кредитів на 
впровадження екологічно чистого процесу 
виробництва; 

– застосування прискореної амортизації, 
що дає змогу більш швидкими темпами онов-
лювати основні засоби; 

– впровадження пільгових ставок або 
загалом звільнення від ПДВ операцій із про-
дажу екологічної техніки; 

– впровадження пільгового режиму опо-
даткування нерухомості для природозахис-
них споруд. 

З урахуванням досвіду європейських країн 
щодо екологічного оподаткування пропону-
ються такі рекомендації (табл. 3). 

Наведені напрями вдосконалення еколо-
гічного податку мають дати змогу вирішити 
наявні проблеми щодо неефективності еко-
логічного оподаткування, що, своєю чергою, 
сприятиме покращенню екологічної ситуації 
та економічному становищу країни шляхом 
підвищення експортного потенціалу країни.

Таблиця 3
Проблемні аспекти та шляхи реформування екологічного податку

Статті ПКУ, Недоліки чинного законодавства Пропозиції

Ст. 243–247, 
249

Підвищення ставок екологічного 
податку здійснюється один раз на рік 
шляхом внесення змін до ПКУ.

Впровадити щоквартальну індексацію 
ставок екологічного податку.

Ст. 243–247, 
249

Наявність однакового розміру ставок 
екологічного податку для всіх регіонів 
країни.

Здійснити диференціацію ставок 
екологічного податку в розрізі регіонів 
країни.

Ст. 243, 245
Відсутність системи лімітів щодо здій-
снення викидів/скидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря/водні 
об’єкти.

Впровадження прогресивної шкали 
коригуючих коефіцієнтів, що засто-
совуються до ставок екологічного 
податку за понадлімітні викиди/скиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря/водні об’єкти

Ст. 243.1, 
243.2

Невідповідність ставок податку за 
викиди 1 т конкретного виду забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря до ставок податку, що вста-
новлюються залежно від класу небез-
печності речовини.

Привести у відповідність ставки 
податку за викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря за 
назвою та класом небезпечності 
забруднюючих речовин

Розділ VIII 
ПКУ

ПКУ не передбачено оподаткування 
екологічним податком добрив та пес-
тицидів.

Запровадити екологічний податок 
за виробництво та імпорт добрив та 
пестицидів
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Місцеве оподаткування в Україні:  
еволюція та перспективи його розвитку
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У статті розглянуто історію формування інституту місцевого оподаткування, проаналізовано етапи станов-
лення системи місцевого оподаткування та сучасний стан місцевих податків та зборів в Україні. Сфокусовано 
увагу на останніх змінах законодавства щодо місцевого оподаткування та умовах адміністрування окремих 
місцевих податків. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи місцевого оподаткування в умовах 
фінансової децентралізації.

Ключові слова: місцеві податки та збори, місцеве оподаткування, адміністрування податків, місцеві бю-
джети, Податковий кодекс України. 

Овчинников А.В. МЕСТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрена история формирования института местного налогообложения. Широко проанализи-
рованы этапы становления системы местного налогообложения и современное состояние местных налогов 
и сборов в Украине. Сфокусировано внимание на последних изменениях в законодательстве о местном на-
логообложении и условиях администрирования отдельных местных налогов. Разработаны предложения отно-
сительно совершенствования системы местного налогообложения в условиях финансовой децентрализации.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, система местного налогообложения, администрирование 
налогов, местные бюджеты, Налоговый кодекс Украины.

Ovchynnykov A.V. LOCAL TAXATION IN UKRAINE: EVOLUTION AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
The article discusses the history of forming of institute of local taxation. The stages of relation of the local tax 

system and modern state of local taxes and fees are widely analysed in Ukraine. Attention is focused on the last 
updates in the law on local taxation and terms of administration of separate local taxes. Suggestions are worked out 
on how to improve the local tax system in the context of financial decentralization.

Keywords: local taxes and fees, local taxation, administration of taxes, local budgets, Tax Code of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпечення місцевих бюджетів 
необхідними фінансовими ресурсами в недо-
статньому обсязі та нестабільність їх дохідних 
джерел в Україні вже давно виступають сут-
тєвою проблемою, вирішенню якої в останні 
роки український уряд приділяє значну увагу. 
У світовій практиці провідну роль у забезпе-
ченні місцевих бюджетів необхідними ресур-
сами відіграють місцеві податки та збори, 
тому реформування системи місцевого опо-
даткування постає невідкладним питанням, 
бо саме вона не в змозі забезпечити фінан-
сову самостійність та автономність органів 
місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми, пов'язані з функціонуванням 
податкової системи, у тому числі місцевого 
оподаткування, розглядають такі україн-
ські вчені-економісти, як: В.Л. Андрущенко, 
М.П. Бандида, Л.Б. Баранник, Ю.А. Бартчук, 
В.М. Геєць, В.Г. Даудова, О.П. Кириленко, 

В.І. Кравченко, І.О. Луніна, А.М. Соколо-
вська, Н.В. Сошка та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значні 
напрацювання вчених, слід зазначити, що під 
впливом внутрішніх і глобалізаційних проце-
сів фінансова ситуація в країні швидко змі-
нюється, крім того, тривалий час вона харак-
теризується значним бюджетним дефіцитом, 
величезним зовнішнім боргом, значною соці-
альною нестабільністю. У пошуках виходу 
із цієї ситуації було прийнято рішення про 
реформування бюджетної та податкової сис-
тем. Одним із напрямів цього є зміна системи 
місцевого оподаткування.

Дослідження проблемних аспектів сис-
теми місцевого оподаткування, а також 
визначення перспективних напрямів підви-
щення фіскального значення місцевих подат-
ків і зборів набувають великого значення 
в умовах проведення процесів фіскальної 
децентралізації.

© овчинніков а.В.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є з’ясування еволю-
ції та перспектив розвитку системи місцевого 
оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Система місцевого оподаткування 
складається з податків і зборів, які справля-
ються в установленому законами України 
порядку і частково або повністю формують 
місцеві бюджети.

Формування інституту місцевого оподат-
кування бере свій початок 20 травня 1993 р., 
коли був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів 
України «Про місцеві податки і збори» [1]. 
У ньому визначалися чотирнадцять видів міс-
цевих податків і зборів:

1. збір за паркування автомобілів;
2. ринковий збір;
3. збір за видачу ордера на квартиру;
4. збір із власників собак;
5. курортний збір;
6. збір за участь у бігах на іподромі;
7. збір за виграш на бігах;
8. збір з осіб, які беруть участь у грі на 

тоталізаторі на іподромі;
9. податок із реклами;
10. збір за право використання місцевої 

символіки;
11. збір за право проведення кіно- і теле-

зйомок;
12. збір за проведення місцевих аукціонів, 

конкурсного розпродажу і лотерей;
13. комунальний податок;
14. збір за видачу дозволу на розміщення 

об’єктів торгівлі.
Незабаром до переліку приєднався пода-

ток із продажу імпортних товарів.
У 1997 р. склад системи оподаткування 

зазнав деяких змін у новій редакції Закону 
України «Про систему оподаткування» [2], а 
саме:

1. місцеві податки:
– податок із реклами;
– комунальний податок;
2. місцеві збори:
– готельний збір;
– збір за паркування автотранспорту;
– ринковий збір;
– збір за видачу ордера на квартиру;
– курортний збір;
– збір за участь у бігах на іподромі;
– збір за виграш на бігах на іподромі;
– збір з осіб, які беруть участь у грі на 

тоталізаторі на іподромі;
– збір за право використання місцевої 

символіки;

– збір за право проведення кіно- і теле-
зйомок;

– збір за проведення місцевого аукціону, 
конкурсного розпродажу і лотерей;

– збір за проїзд по території прикордон-
них областей автотранспорту, що прямує за 
кордон;

– збір за видачу дозволу на розміщення 
об'єктів торгівлі та сфери послуг;

– збір із власників собак.
Згідно із Законом «Про внесення змін до 

Декрету Кабінету Міністрів України «Про міс-
цеві податки і збори», з 1 січня 2004 р. було 
скасовано готельний збір та збір за проїзд 
територією прикордонних областей автотран-
спорту, що прямує за кордон.

Система місцевих податків і зборів, яка 
функціонувала в Україні до 2011 р., була вкрай 
неефективною, у зв`язку з чим потребувала 
негайного та тотального реформування, тому 
прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) 
було просто необхідним [4, с. 324]. Із прийнят-
тям ПКУ відбулося скасування податків та 
зборів із дуже низькою або навіть відсутньою 
фіскальною віддачею: ринкового збору, кому-
нального податку, податку з реклами і дев’яти 
інших місцевих податків та зборів (табл. 1). 
Таким чином, почала діяти спрощена струк-
тура. ПКУ забезпечує регулювання справ-
ляння нового податку – податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. До 
переліку місцевих податків і зборів перейшли 
єдиний податок та збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності – податки, які 
належали до загальнодержавних, але, згідно 
з Бюджетним кодексом України (БКУ) [6] та 
законами України про державний бюджет на 
відповідні роки, зараховувалися до місцевих 
бюджетів. Також ПКУ впровадив справляння 
туристичного збору, поєднавши курортний збір 
із готельним [5, с. 82].

Уведення податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, стало найбільш 
стабільним доходом для місцевих бюджетів, 
які не враховуються під час визначення обся-
гів міжбюджетних трансфертів. Цей податко-
вий платіж виступає як оплата вартості сус-
пільних товарів і послуг, що пропонуються 
місцевими органами влади, оскільки домов-
ласники та підприємці обирають місце про-
живання, що забезпечує оптимальне співвід-
ношення вартості майна й якості суспільних 
послуг. Вартість майна збільшується, якщо 
місцеві органи влади пропонують якісні сус-
пільні послуги. Це сприяє підвищенню ролі 
місцевого оподаткування. Введення турис-
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тичного збору, який на відміну від курортного 
збору справлявся на всій території України, 
дало змогу збільшувати об’єкт оподаткування. 
Такий податок можна застосувати на більшій 
території внаслідок більшої кількості об’єктів 
туризму порівняно з курортними місцями [7].

Позитивною стороною ПКУ є те, що 
переважна більшість податків та зборів 
прив’язується до прожиткового мінімуму, який 
змінюється декілька разів на рік відповідно 
до законів України про державний бюджет на 
поточний рік. Це дає змогу визначати обсяг 
коштів у короткостроковому періоді і робити 
прогноз щодо подальшого розвитку економіч-
ної ситуації.

З 1 січня 2015 р. перелік місцевих податків 
і зборів змінився. Нині до його складу входять 
місцеві податки (податок на майно: податок 
на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, транспортний податок, плата 
за землю; єдиний податок) і місцеві збори 
(туристичний збір; збір за місця паркування 
транспортних засобів).

Наслідком уведення нових податків, що 
зараховуються до місцевих бюджетів (додат-
кового імпортного збору; акцизного податку 
з реалізації суб’єктами господарювання роз-
дрібної торгівлі підакцизними товарами; тран-
спортного податку з фізичних та юридичних 
осіб; податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплаченого фізичними 

та юридичними особами, які є власниками 
об’єктів нежитлової нерухомості), стало зрос-
тання фінансового ресурсу.

Наповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів поліпшилося за рахунок реформу-
вання спрощеної системи оподаткування в 
частині платників єдиного податку (кількість 
груп платників зменшено з шести до чотирьох) 
та його ставок (для платників першої та другої 
груп установлено фіксовані ставки у відсотках 
до розміру мінімальної заробітної плати, для 
третьої групи – у відсотках до доходу, для чет-
вертої групи (сільгоспвиробників) – з 1 га сіль-
ськогосподарських угідь та/або земель вод-
ного фонду залежно від категорії (типу) земель 
та їхнього розташування) [8, с. 58].

24 грудня 2015 р. Верховна Рада ухвалила 
чергові зміни до ПКУ, які набули чинності з 
1 січня 2016 р. Ці зміни не оминули і систему 
місцевого оподаткування.

Зміни в спрощеній системі оподаткування 
розподілилися так. Для першої та другої груп 
ставки єдиного податку залишатимуться 
фіксованими, але застосовуватимуться 
до більшого розміру мінімальної зарплати 
(МЗП) – бази оподаткування. Кількість найма-
них працівників не обмежується. Для третьої 
групи максимальний оборот зменшується з 
20 до 5 млн. грн., і якщо ПДВ сплачується, то 
ставка податку зростає до 3%, а якщо ні – то 
до 5%. Для четвертої групи також збільшено 

Таблиця 1
Еволюція місцевих податків і зборів

Закон «Про систему оподаткування» Податковий кодекс України
Податок з реклами Скасовано

Комунальний податок Скасовано
Збір за паркування автотранспорту Збір за місця для паркування автотранспорту

Ринковий збір Скасовано
Збір за видачу ордера на квартиру Скасовано

Курортний збір Туристичний збір
Збір за участь у перегонах на іподромі Скасовано
Збір за виграш у перегонах на іподромі Скасовано

Збір із гравців на тоталізаторі на іподромі Скасовано
Збір за право використання місцевої симво-

ліки Скасовано

Збір за право проведення кіно- і телезйомок Скасовано
Збір за проведення місцевого аукціону Скасовано

Збір за розміщення об’єктів торгівлі Скасовано
Збір із власників собак Скасовано

Збір за деякі види підприємницької діяльності
Єдиний податок

Податок на нерухомість, відмінний від землі
Джерело: складено на основі [3; 5]
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ставку – до 0,16–5,4% нормативно-грошової 
оцінки 1 га землі [9].

В умовах адміністрування податку на 
майно, відмінне від земельної ділянки, скасо-
вуються пільги щодо будівель промисловості 
та складських приміщень промислових під-
приємств, будівель, споруд сільгосптоварови-
робників. Ставка податку збільшується до 3% 
МЗП за 1 кв. м площі нерухомого майна для 
об’єктів житлової нерухомості, а також для 
об’єктів нежитлової нерухомості; 25 тис. грн. 
на рік – додатково для квартир та будинків пло-
щею понад 300 кв. м та 500 кв. м відповідно.

Однак існує чимало дискусій у суспільстві 
щодо бази оподаткування. Враховуючи світо-
вий досвід, як базову доцільніше було б засто-
совувати ринкову вартість, аніж площу об’єкта, 
для зменшення соціальних диспропорцій, що 
приведе до більш справедливого оподатку-
вання, за умов якого власники об'єктів неру-
хомості, яка має більшу вартість, сплачують 
більші податки. Разом із тим оцінка вартості 
майна потребує великої підготовчої роботи, 
має високу ціну та вимагає постійного пере-
гляду відповідно до змін кон'юнктури ринку.

Стосовно транспортного податку відбу-
лися такі зміни: оподатковуватимуться лег-
кові автомобілі вартістю понад 1,03 млн. грн. 
(понад 750 розмірів МЗП) не старше п’яти 
років (включно) незалежно від об’єму дви-
гуна; перелік автомобілів затверджується 
Кабінетом Міністрів та розміщується на сайті 
Мінекономрозвитку [10] (на базі методики, 
яка враховує марку, модель, рік випуску, 
тип та об’єм циліндрів двигуна, тип коробки 
передач, пробіг автомобіля). Загальна кіль-
кість автомобілів класу «люкс» 2011–2013 рр. 
випуску (безвідносно до вартості таких авто) – 
138 249 одиниць.

До основних проблем наявної системи 
місцевого оподаткування в Україні, на думку 
І.О. Луніної, варто віднести:

– невеликий перелік місцевих податків та 
зборів порівняно з іншими країнами, де їх 
кількість сягає 50–100;

– відсутність права органів місцевого само-
врядування на встановлення власних подат-
ків і зборів на своїй території;

– відсутність зацікавленості представни-
ків місцевої влади в додатковому залученні 
коштів шляхом стягнення місцевих податків і 
зборів;

– відсутність взаємозв’язку між рівнем 
суспільних послуг, що надаються на певній 
території, з податковим навантаженням на 
населення;

– неефективність окремих податкових ста-
вок, що не дає змоги забезпечити стабільних 
надходжень до місцевих бюджетів;

– незначну фіскальну роль місцевих 
податків та зборів у зведеному бюджеті 
України [11, с. 17].

На жаль, за такої системи приділяється 
недостатня увага регіональним особливос-
тям, і деякі фіскальні можливості не вико-
ристовуються. Так, у кожному регіоні існують 
певні об'єкти оподаткування, здатні попо-
внити доходи місцевих бюджетів для вирі-
шення ширшого кола економічних і соціаль-
них проблем.

Не можна недооцінювати проблеми, 
пов’язані з неналежним контролем процесу 
справляння окремих місцевих податків і збо-
рів. Місцеві органи влади мають замало 
впливу на встановлення ставок податків, що 
дає їм підстави звинувачувати центральний 
уряд у незадовільній якості послуг, які справ-
ляються саме за рахунок місцевих бюджетів. 
Не меншою проблемою є надання місцевими 
органами влади пільг, адже, з одного боку 
залучаються додаткові інвестиції для регі-
онального розвитку, а з іншого – виникають 
сумніви щодо законності надання цих пільг.

В Україні сільські та селищні ради станов-
лять 91% місцевих рад, проте майже ніхто з 
них не має серйозних об’єктів оподаткування. 
Зважаючи на це, деякі вчені дотримуються 
думки, що місцеві податки і збори не викону-
ють свої функції належним чином [12, с. 48]. 
Це засвідчує нагальність переформатування 
системи місцевого оподаткування, а головний 
акцент має бути сфокусований на зміцненні 
фінансової бази місцевого самоврядування 
як запоруки ефективної роботи територіаль-
них громад.

Висновки з цього дослідження. Міс-
цеве оподаткування в Україні від початку його 
створення характеризується постійним онов-
ленням складу місцевих податків та зборів, 
їх ставками та порядком справляння, роз-
робленням нормативно-правових актів, що 
покликані покращувати систему місцевого 
оподаткування.

Діюча в Україні система місцевих податків і 
зборів, як і податкова система країни в цілому, 
потребує постійного вдосконалення. Проблеми 
функціонування системи місцевого оподатку-
вання в Україні спричинені недосконалою сис-
темою адміністрування цих податків. Пошук 
шляхів збільшення обсягу місцевих податків 
і зборів повинен іти в напрямі встановлення 
таких податків і вибору таких їх платників, які 



638

Мукачівський державний університет

б забезпечували невеликі адміністративні 
витрати та ефективний податковий контроль 
за достатнього обсягу надходжень, що дасть 
можливість створити надійне джерело доход-
ної бази місцевих бюджетів. Дотримання цих 
вимог є запорукою створення міцної, стабіль-
ної та соціально справедливої системи місце-
вого оподаткування, яка сприятиме ефективній 
реалізації регіональної соціально-економічної 
політики та забезпечить фінансову стійкість 
регіонів, а також допоможе подолати бідність 
громадян [13, с. 62].

У формуванні фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів ключову роль відіграє проведення 
податкової реформи шляхом проведення 
фінансової децентралізації. Результатом цієї 
реформи повинне бути наповнення місце-
вих бюджетів надходженнями від застосу-
вання податків. Проте успішність фінансової 
децентралізації залежить від послідовного 
проведення перерозподілу джерел форму-
вання доходної частини місцевих бюджетів, 
які стимулюватимуть місцеві органи влади та 
даватимуть змогу створювати додаткові мож-
ливості для соціально-економічного розвитку 
територіальних громад.

Зазначимо, що нині необхідними є подальші 
реформаторські дії, такі як [14]:

– створення міцної фінансово-економіч-
ної бази місцевого самоврядування;

– удосконалення законодавчої бази 
справляння місцевих податків і зборів;

– створення середовища оподаткування, 
сприятливого для активізації підприємницької 
діяльності;

– оптимізація податкового навантаження 
на місцеву галузь економіки з урахуванням 
збалансованості бюджетної системи;

– підвищення фіскальної ефективності 
обов’язкових платежів за рахунок удоскона-
лення системи адміністрування, оптиміза-
ції податкових пільг та розширення місцевої 
податкової бази за рахунок зменшення масш-
табів ухилення від оподаткування;

– проведення роботи з підвищення право-
вої культури населення.

Влада повинна сформувати таку систему 
місцевого самоврядування, за якої органи 
місцевої влади матимуть більшу незалеж-
ність від центральної влади, не отримува-
тимуть дотацій. Вони повинні мати власні 
надходження у розмірах, достатніх для 
забезпечення інтересів населення власного 
регіону. До місцевих податків мають бути 
віднесені податки на доходи і податки на 
майно. Інші ж податки (на споживання) за 
своєю природою покликані бути загально-
державними і спрямовуватися на утримання 
державних структур.

Отже, для посилення фінансової спромож-
ності місцевих бюджетів необхідно здійсню-
вати подальше реформування податкового 
законодавства в частині наповнення місцевих 
бюджетів та посилення їх фінансової само-
стійності. Потрібно створити таке податкове 
законодавство, яке б стимулювало виробни-
цтво, інноваційну діяльність на місцях. Одним 
із найважливіших завдань влади сьогодні 
повинно стати надання ширших повноважень 
органам місцевого самоврядування.
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The scientific and methodological approaches to identify, measure the formation and using category «potential» 
are considered, their basic content characteristics are highlighted. Financial potential as a strategic resource for 
future development is separated based on the analysis approaches for functional areas. Author's definition of «finan-
cial potential» are Formed and its features are disclosed. The structure of financial potential in terms of resources 
formation is suggested.
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Остапенко В.М. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Розглянуто науково-методологічні підходи щодо визначення, оцінки формування та використання катего-

рії «потенціал», виділено їх основні змістові характеристики. На основі аналізу підходів за функціональною 
сферою відокремлено фінансовий потенціал як стратегічний ресурс майбутнього розвитку. Сформовано ав-
торське визначення поняття «фінансовий потенціал» та розкрито його особливості. Запропоновано структуру 
фінансового потенціалу з точки зору формування ресурсів.

Ключові слова: потенціал, фінансовий потенціал, підходи, структура.

Остапенко В.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Рассмотрены научно-методологические подходы к определению, оценке формирования и использования 

категории «потенциал», выделены их основные содержательные характеристики. На основе анализа подхо-
дов по функциональной сфере выделено финансовый потенциал как стратегический ресурс будущего разви-
тия. Сформировано авторское определение понятия «финансовый потенциал» и раскрыты его особенности. 
Предложена структура финансового потенциала с точки зрения формирования ресурсов.

Ключевые слова: потенциал, финансовый потенциал, подходы, структура.

Formulation of the problem generally. In 
modern circs, the most important strategic goal 
of ensuring macroeconomic balance and improv-
ing the competitiveness of Ukraine's economy in 
the global market is to reform the financial sys-
tem. Deficit of the state budget, the presence 
of significant imbalances in the redistribution of 
financial resources between the different levels 
of budget and lack of financial self-sufficiency of 
communities indicate inefficiency financial pol-
icy of the state. At the same time growth of the 
economy of Ukraine, first of all, depends on the 
capacity development and efficient use of finan-
cial resources embodied in the financial potential.

Analysis of recent achievements and pub-
lications. Theoretical aspects of the formation 
and effective use of financial potential at different 
times studied many scientists, including: Alek-
seenko I.I. [1], Berezyuk Y.B. [2], Boronos V.G. 
[3], Veretennikova O.V. [4], Hnyp N.O. [5], Dem-
chishak N.B. [6], Evdokimov F.I. [7] Ionenko K.V. 
[8], Krupka M.I. [9], Kucher G.V. [10-11], Port-
noy A.V. [12], Prokopyshak V.B. [13] and others. 

Selecting unsolved aspects of the prob-
lem. However, in economic theory and practice, 

problems of formation and financial efficiency 
potential in Ukraine studied in insufficient, which 
necessitates deepening of scientific research to 
determine the nature of the concept of «poten-
tial». Analyzing the existing approaches to deter-
mine the financial potential, we note that all inter-
pretation are one-sided and not clear about the 
nature of the financial potential and this proves 
the need for its refinement.

The purpose of study is determination of eco-
nomic substance of financial potential through 
the prism its relationship with the basic concept 
of «potential».

Presenting of main material. The term 
«potential» in the etymological meaning derives 
from the Latin word «potentia» and means «hid-
den features» that in business practice through 
the work may become a reality [14, p. 5]. In 
the modern interpretation often use the terms 
«resource», «reserve», and potential defined 
as a set needed for the operation or develop-
ment of various resources, mainly economic, 
directly related to the operation of produc-
tion and accelerated technological progress» 
[5, p. 54]. Potential is also considered generic, 
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team characteristic of resources tied to place 
and time [8, p. 63].

Different economic encyclopedic dictionar-
ies and reference books [1-15] in general terms 
explaining potential as available resources, 
tools, supplies, sources and their specific 
potential characteristics (opportunities), their 
potential is provided by targeted actions, or 
the set of all available means, opportunities, 
productive forces, which can be used in any 
industry.

By the explanatory dictionary [3, p. 902], the 
potential is a physical quantity that describes the 
force field at a given point, or electric charge, or 
a value that describes the amount of energy the 
body that is in a certain point of the force field 
(electric, magnetic, etc. ). This interpretation of 
the concept of potential allows applying it to dif-
ferent fields and human activities.

In the encyclopedia [15] potential is seen from 
three sides:

1) potential function that describes a broad 
class of physical force fields (electric, gravita-
tional, etc. );

2) sources, opportunities, tools, that can used 
to solve any problems reaching a certain goal;

3) the opportunities of the individual, society 
and state in a certain area.

It should be noted that the term «potential» 
includes both a real fact and dimension of possi-
bilities. Such definitions focus on the future results 
of the implementation of existing potential, the 
capacity of which can occur during follow-up. Such 
a broad interpretation of the content of the term 
«potential» allows you to use it in different contexts. 
The theoretical basis of potential as an economic 
concept formed in the mid-20th century. Scientific 
and methodological concept to define, assess the 
formation and use of this concept can be combined 
in different approaches. Description of theoretical 
approaches to understanding the essence of the 
concept of «potential» is been shown in fig. 1.

Fig. 1. Approaches to the concept of «potential»  
(compiled by the author based on [1-2, 4-14])
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Research approaches [1-2,4-14] to the con-
cept of «potential» shows that despite some 
sense differences in the definitions of different 
authors, the potential is taken as available tools, 
supplies, power, able to be mobilized, implemen-
tation plan; certain tasks; the possibility of the 
individual, society and state in a certain area. 
Potential is a basic element that combines goal, 
driving force and source development.

For the functional areas there are distin-
guished resources, industrial and financial poten-
tial, reflecting the appropriate stage of interaction 
resources. In turn, the development should iden-
tify the concept of «financial strength» because 
all of the other potentials are a set of capabilities 
focused on the use of resources, which indicates 
the presence of a static nature. To bring these 
resources in a dynamic state required driving 
force is financial potential. Financial strength is 
a dynamic concept, its main factor destabilizing 

the environment is functioning, so the level of 
financial potential depends not only on the avail-
ability of resources, but the conditions of access.

There are different approaches to the con-
cept of «financial potential» in terms of its for-
mation and evaluation. Summarizing the existing 
approaches to determine the financial potential 
[1, 2, 4-6], we note that all interpretation are one-
sided and does not give a clear idea of its nature, 
indicating a need for clarification of this (tab. 2). 

Given all the advantages and disadvantages of 
each approach in financial potential is the sum of 
current and potential financial resources coming 
to the subjects of economic relations and make 
it possible to solve problems of economic devel-
opment and the possibility of growth in the future.

The structure of financial potential should be 
viewed in horizontal and vertical section. The 
vertical structure involves the separation of the 
components of the financial potential as the 

Table 2
Scientific approaches to the concept of «financial potential»

Approach The interpretation and content of 
approach Comments and disadvantages

From the standpoint of the formation of financial potential

Resource 
approach

The approach is based on the methods 
of quantitative interpretation of the 
results and the financial involvement 
of hidden opportunities, that available 
reserves in terms of practice

The approach is based on the famous 
assessment of «the achieved level of» 
extrapolation methods and identifying 
trends in historical data, which does not 
always correspond to objective situations 
and has the effect of delay

Effective 
approach

Under this approach, the definition and 
measurement of financial potential is to 
identify the potential impact of the use 
of each individual resource, resources 
that necessary compared with each 
other, bringing them to an integrated 
view, establishing a rational combination 
of resources for the greatest possible 
effect for meeting the needs.

Approach based on potential 
performance parameters of resources, 
encountering a number of objective 
difficulties due, primarily, to the 
imperfection of analytical tools and 
evaluation of the practical application 
of the system of common performance 
criteria

From the standpoint of the structural component of the financial potential

Resource 
approach

According approach financial strength 
is defined as the set of stocks, funds, 
resources

This interpretation significantly limits the 
display of the essential characteristics 
of economic concepts, since only 
the presence of a certain number of 
resources can not guarantee optimal 
results from their use

Institutional 
approach

Financial strength is considered as 
the relations arising on achieving the 
highest possible financial results under 
certain conditions.

The approach does not allow to fully 
reveal its essence, because the 
relations arising in the implementation 
of the financial potential, namely in the 
interaction of all elements of financial 
potential, but not form the basis of his

Evaluative 
approach

Financial potential is defined as 
a characteristic of the financial 
independence of economic relations, its 
financial stability and creditworthiness

Review financial potential made in 
terms of the result, not the sources of its 
formation, which does not fully reflect its 
perspective
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potential of the whole economy (macro level); 
potential regional economic sectors (meso); 
potential of individual businesses, households 
(macro level). The horizontal structure of finan-
cial potential should include such elements as 
state financial resources; financial resources of 
businesses; financial resources of households; 
resources of financial and credit infrastruc-
ture; foreign financial resources. That financial 
strength is based on the existence of appropri-
ate economic levels (based on this built vertical 
structure) and the specific parts of the financial 
system (horizontal structure respectively).

Let is consider briefly the horizontal structure 
of financial potential. State financial resources 
traditionally include the consolidated budget, 
trust funds, foundations of public enterprises, 
institutions, government credit and state insur-
ance. Financial resources are divided into enti-
ties own, borrowed and borrowed funds of enter-
prises, institutions and organizations. Resources 
of the population, defining related to their income 
and accumulated savings and other funds 
received. Potential financial institutions are pre-
dominantly in the amount of authorized capital 
and borrowed and borrowed funds.

The study of the vertical structure of finan-
cial potential enabled to find out the key factors 
influencing its formation at different levels. At the 

macroeconomic them should include the follow-
ing: the economy and financial activity of its key 
actors; dynamics of main macroeconomic indi-
cators, including GDP, national income and oth-
ers; clarity and transparency of the legal frame-
work and the law governing financial processes; 
targeted use of state mechanisms of influence 
using the tools of financial policy; State strat-
egy while participating in the redistribution of 
financial resources through budgetary and other 
mechanisms; business activity of economic enti-
ties and households; formation and efficiency 
of financial and credit infrastructure; integration 
into the global financial system; political will and 
public interest in sustainable economic develop-
ment; factor «financial culture», which depends 
on citizens understanding of financial processes 
and correct adoption of financial decisions, par-
ticularly in the event of crisis in economic life.

Conclusion. Studying of formation and using 
of financial potential will combine and optimize 
various sources and forms of financing, identify 
the most influential participants in the financ-
ing and analyze their situation, to separate the 
opportunities and prospects of participation in 
the financial security of the state. Analysis of 
the nature, structure and key features of finan-
cial potential will enable direct features of such a 
partnership to achieve maximum results.
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у статті проведено типологізацію банків України за рівнем ризикованості кредитної діяльності. Визначено 
показник, який справляє найбільший вплив на ризикованість кредитної діяльності банків України. Визначено 
характеристики кластерів за рівнем ризикованості кредитної діяльності для банків України. Запропоновано 
рекомендації щодо зниження ризикованості кредитної діяльності у розрізі кластерів.

Ключові слова: банк, ризикованість, кредитна діяльність, кластер, дерево рішень, величина кредитного 
ризику, класифікована за категорією якості.

Остапенко В.Н., Купчина А.В. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ БАНКОВ УКРАИНЫ ПО УРОВНЮ РИСКОВАННОСТИ 
КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье проведена типологизация банков Украины по уровню рискованности кредитной деятельности. 
Определен показатель, который оказывает наибольшее влияние на рискованность кредитной деятельности 
банков Украины. Определены характеристики кластеров по уровню рискованности кредитной деятельности 
для банков Украины. Предложены рекомендации по снижению рискованности кредитной деятельности в раз-
резе кластеров.

Ключевые слова: банк, рискованность, кредитная деятельность, кластер, дерево решений, величина 
кредитного риска, классифицированная по категориям качества.

Ostapenko V.M., Kupchin A.V. TYPOLOGY UKRAINIAN BANKS IN TERMS OF RISKINESS ON LENDING 
ACTIVITIES

Typology of the Ukrainian banks in terms of riskiness on lending activity was accomplished. Indicator that has the 
greatest impact on the riskiness on lending activity in Ukrainian banks was detected. The characteristics of the clus-
ters by the level of riskiness on lending activity in Ukrainian banks were determined. Recommendations to reduce 
the riskiness on lending activity in the context of clusters were suggested.

Keywords: bank, risk, lending activity, cluster, decision tree, credit risk classification by quality categories.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За наслідками фінансово-економіч-
ної кризи у світі триває широкомасштабний 
процес трансформації банківського нагляду, 
спрямований на підвищення ефективності 
контролю управління основними ризиками 
діяльності банків, удосконалення методо-
логічних підходів, урахування різноманіт-
них чинників, що впливають на формування 
ризиків. Серед основних ризиків, що потребу-
ють посиленого контролю та систематичної 
оцінки, можна виділити кредитний ризик. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У науковій літературі проблемі кредит-
ного ризику присвячено праці вітчизняних та 
зарубіжних учених, зокрема: Л. Примостки, 

О. Криклій, Н. Маслак, Н. Верхуші, В. Жарі-
кової, Н. Костюченко, К. Шумкової. Науковим 
доробком цих авторів є визначення еконо-
мічної сутності, причин виникнення та кла-
сифікації кредитного ризику, формування 
науково-методичних підходів до його оцінки 
та хеджування.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Банківська система 
України є неоднорідною. Банки відрізня-
ються за масштабними показниками, спе-
ціалізацією, характеристиками послуг, що 
надаються клієнтам. Типологізація банків 
для ефективного аналізу та управління ризи-
ками є недостатньо вивченими та потребу-
ють подальших досліджень.

© остапенко В.м., купчіна о.В.
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Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є типо-
логізація банків України за рівнем кредитного 
ризику та формування рекомендацій щодо 
управління ним.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основні підходи до організації бан-
ківського регулювання та нагляду наведено в 
рекомендаціях Базельського комітету з бан-
ківського нагляду, що встановлює стандарти 
пруденційного нагляду для центральних бан-
ків країн у всьому світі. Питанням стабільності 
банківського сектора приділяють багато уваги 
Міжнародний валютний фонд і Всесвітній 
банк. Окремі методологічні підходи до дис-
танційного аналізу розглянуто в Методичних 
указівках з інспектування банків «Система 
оцінки ризиків» [1] та Методичних рекоменда-
ціях щодо організації та функціонування сис-
тем ризик-менеджменту в банках України [2], 
розроблених НБУ. 

Національний банк визначив систему для 
оцінки кожної категорії ризику [1]. Система 
оцінки ризиків надає можливість послідовно 
вимірювати ризики і визначати, яких нагля-
дових процедур необхідно вжити. Згідно із 
системою оцінки ризиків, існують чотири 
основні компоненти визначення параметрів 
ризику банку:

− кількість ризику, тобто рівень або обсяг 
ризику, на який наражається банк, характери-
зується як незначна, помірна або значна; 

− якість управління ризиком, тобто 
наскільки добре здійснюється виявлення, 
вимірювання, контроль і моніторинг ризиків, 
характеризується як висока, така, що потре-
бує вдосконалення, або низька; 

− сукупний ризик, тобто узагальнений 
висновок, який відображає рівень занепоко-
єння органів нагляду, зважаючи як на кількість 
ризику, так і на якість управління ризиком, з 
урахуванням відносного значення кожного із 
цих аспектів; 

− напрям ризику, тобто ймовірна зміна 
сукупного рівня ризику протягом наступних 
12 місяців. 

У системі банківського нагляду України 
запроваджено відповідні показники та еко-
номічні нормативи кредитної діяльності, що 
оновлюються й адаптуються до конкретних 
умов діяльності банків. Між тим на практиці 
банки часто знаходять шляхи забезпечення 
виконання нормативів за наявності високих 
ризиків, тому для подальшого дослідження 
та надання рекомендацій щодо зниження 
кредитних ризиків банків України доцільно 

розподіли регіони на кластери залежно від 
величини кредитного ризику, використавши 
статистичні методи аналізу, а саме кластер-
ний аналіз та дерево рішень. 

Для аналізу обрано 113 банків України з 
усіх груп за класифікацією НБУ (за даними 
на 01.01.2016 [3]). Критерієм кластеризації 
обрано показники кредитного ризику за кате-
горіями якості (табл. 1).

Таблиця 1
Показники, за якими проводився  

аналіз банків України  
за рівнем кредитного ризику

Показник Умовне 
позначення

Величина кредитного ризику 
за класифіковані за I катего-
рією якості

Х1

Величина кредитного ризику 
за класифіковані за II катего-
рією якості

Х2

Величина кредитного ризику 
за класифіковані за III катего-
рією якості

Х3

Величина кредитного ризику 
за класифіковані за IV кате-
горією якості

Х4

Величина кредитного ризику 
за класифіковані за V катего-
рією якості

Х5

Для проведення чисельних досліджень 
використано комп'ютерний статистичний 
пакет STATISTICA. З усіх методів кластер-
ного аналізу найпоширенішими є ієрархічні 
(агломеративний метод). Суть цих методів 
полягає в тому, що на першому кроці кожен 
об'єкт розглядається як окремий кластер. 
Процес об'єднання кластерів відбувається 
послідовно: на підставі матриці відстаней 
або матриці схожості об'єднуються найбільш 
близькі об'єкти. Спочатку потрібно стандарти-
зувати дані та отримати матрицю відстаней, 
яка розраховується за евклідовою матрицею. 
Використавши різні методи зв’язку, можна 
зробити висновок, що найоптимальнішим і 
наочним є зв'язок за методом Уорда. Резуль-
тат об’єднання банків зображений на дендро-
грамі (рис. 1). На рис. 1 представлено, що за 
результатами кластеризації, використавши 
метод Уорда, слід виділити три групи банків. 
Далі методом к-середніх сформовано клас-
тери, а розподіл банків за кластерами наве-
дено в табл. 2.

Отже як видно з табл. 2, значна кількість 
банків належить саме до третьої групи клас-
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Таблиця 2
Результати кластерного аналізу розподілу банків України  

за рівнем ризиковості кредитної діяльності
Кластер 1 Кластер 2

ПАТ «УКРСОЦБАНК»
ПАТ «Промінвестбанк»

АТ «ОЩАДБАНК»
АТ «Райффайзен Банк Аваль»

АТ «Укрексімбанк» 

АТ «РОДОВІД БАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
ПАT «ПУМБ»

АТ «ОТП БАНК»
ПАТ «СБЕРБАНК»

ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»
ПАТ «ВТБ БАНК»

Кластер 3
ПАТ «БАНК «КРЕДИТ ДНІПРО»

ПАТ «ПтБ»
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК»
Укр.банк реконстр.та розв.

ПАТ «Держзембанк»
ПАТ «СІТІБАНК»

ПАТ «Дойче Банк ДБУ»
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
АТ «КІБ»

ПУАТ «СМАРТБАНК»
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»

ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТ.БАНК

ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»
ПАТ «ВЕКТОР БАНК»

ПАТ «АП БАНК»
ПАТ «АСВІО БАНК»
ПАТ «ФІНЕКСБАНК»

ПАТ «БАНК 3/4»
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
ПАТ «КЛАСИКБАНК»
ПАТ «МОТОР-БАНК»

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»
ПАТ «БАНК СІЧ»

ПАТ АКБ «АРКАДА»
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

ПАТ «ПЕРЕХІДН.БАНК «РВС БАНК»
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»
АТ «РЕГІОН-БАНК»

ПАТ «КБ «Інвестбанк»
ПАТ «ОКСІ БАНК»

ПАТ «БАНК «АЛЬЯНС»
ПАТ «АГРОКОМБАНК»

ПАТ «КСГ БАНК»
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

АТ «АРТЕМ-БАНК»
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

ПАТ «КБ «Центр»
АТ «МетаБанк»

ПАТ «ПФБ» м. Кременчук
ПАТ «НЕОС БАНК»

«Полікомбанк»

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПІТАЛ»

ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ
ПАТ «БАНК «ТРАСТ»

ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

АКБ «НОВИЙ»
ПАТ «ФІНАНС БАНК»

АТ «Місто Банк»
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

ПАТ «БАНК ВОСТОК»
ПАТ «АКБ «Траст-капітал»

ПАТ «АПЕКС-БАНК»
ПАТ «МІБ»

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

АТ «НК БАНК»
ПАТ «БАНК «ФАМІЛЬНИЙ»
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

ПАТ «Полтава-банк»
ПАТ «АКБ «Львів»

БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
ПАТ «Ідея Банк»

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
ПАТ «ФІНБАНК»
ПАТ «ДІВІ БАНК»

АТ «ТАСКОМБАНК»
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»
ПАТ «МАРФІН БАНК»
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
АТ «ФОРТУНА-БАНК»

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
ПАТ «БТА Банк»

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
АТ «БМ БАНК»

ПАТ «А – БАНК»
ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків

ПАТ «БАНК «ФОРВАРД»
ПАТ «КРЕДОБАНК»

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Акціонерний банк «Південний»
ПУАТ «ФІДОБАНК»

ПАТ «ІНГ «Банк Україна»
ПАТ «ВіЕс Банк»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

АТ «УкрСиббанк»
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
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Рис. 1. Дендрограма кластеризації банків України за рівнем кредитного ризику

Рис. 2. Середні значення показників кредитного ризику банків України  
для кожного кластера, наведені на лінійному графіку

Примітка: Var1 – величина кредитного ризику за класифіковані за I категорією якості
Var2 – величина кредитного ризику за класифіковані за ІI категорією якості
Var3 – величина кредитного ризику за класифіковані за IІІ категорією якості
Var4 – величина кредитного ризику за класифіковані за IV категорією якості
Var5 – величина кредитного ризику за класифіковані за V категорією якості
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терів. Слід розглянути середні значення 
показників кредитного ризику банків України 
для кожного кластера, які наведені на рис. 2. 
Про якість кластеризації свідчать значення 
F-критерію (чим більше значення, тим краще) 
та рівень значущості. Дані свідчать про висо-
кий результат якості кластеризації. 

Виходячи з рис. 2 та розглянувши розпо-
діл банків за кластерами та відстань кожного 
банку до центра кластера, отримано резуль-
тат кластеризації банків методом k-середніх. 

Так, виділяється перший кластер, до якого 
входить тільки п’ять банків, в яких найбільша 
величина кредитного ризику. До другого клас-

тера входять банки, в яких величина кре-
дитного ризику має середнє значення щодо 
інших розглянутих банків, а до третього клас-
тера входить найбільша кількість банків, в 
яких величина кредитного ризику найменша 
та переважно навіть нижче нуля. 

Для наочного представлення характерис-
тики та особливостей кожного з кластерів 
доцільно застосувати такий економіко-мате-
матичний інструмент, як дерево класифікацій 
(рішень). Сутність побудови дерев класифі-
кації полягає в передбаченні (або поясненні) 
значень категоріальної залежною змінною. 
За результатами вхідних даних та відповідно 

Таблиця 3
Рекомендації щодо зниження ризикованості кредитної діяльності банків України  

в розрізі кластерів
Кластер Характеристика Рекомендації

Кластер 1 Банки з високим рівнем 
кредитного ризику

Необхідно реформування системи ризик-менеджменту 
банку, активне використання методів зниження кредит-
них ризиків

Кластер 2 Банки із середнім рів-
нем кредитного ризику

Доцільно уникати операцій із високим рівнем кредит-
ного ризику, що дасть змогу його мінімізувати та пере-
йти до третього кластеру

Кластер 3 Банки з низьким рівнем 
кредитного ризику

Для банків, які наближені до другого кластеру, необ-
хідно уникати випадків діяльності з високими кредит-
ними ризиками та вилучити можливість переходу до 
другого кластеру

Рис. 3. Визначення характеристик кластерів банків України за рівнем 
ризиковості кредитної діяльності
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до різних видів розгалуження (одномірного, 
з лінійною комбінацією змінних, методом 
повного перебору) сформовано три дерева 
класифікацій (рис. 3).

Отже, у результаті отримання розрахунків, 
представлених на рис. 3, сформовані клас-
тери банків України за рівнем кредитних ризи-
ків мають такі характеристики:

– кластер 1: величина кредитного ризику 
за класифіковані за V категорією якості 
≥ 19 980 тис. грн.;

– кластер 2: 19 980 тис. грн ≥ величина кре-
дитного ризику за класифіковані за V катего-
рією якості ≥ 5075 тис. грн.; 

– кластер 3: величина кредитного ризику 
за класифіковані за V категорією якості 
≤ 5 075 тис. грн.

Слід зазначити, що на формування класте-
рів значний вплив справляв показник кредит-
ного ризику за V категорією якості. 

Розподіл банків за рівнями кредитного 
ризику дає змогу надати рекомендації щодо 
управління ризиками та напрямами їх мінімі-
зації окремо для кожного кластера (табл. 3).

Як зниження кредитних ризиків може вико-
ристовуватися система лімітів кредитування, 
яка зазвичай включає в себе:

– ліміти, що обмежують сукупність при-
йнятих кредитних ризиків (ліміти на прийняття 
рішень щодо проведення операцій);

– галузеві, регіональні та ліміти країни – 
обмеження на проведення операцій з пози-
чальниками, які здійснюють господарську 
діяльність в окремих галузях економіки, а 
також тих чи інших регіонах;

– ліміти концентрації кредитних ризиків;
– ліміти, що обмежують рівень ризику щодо 

конкретного клієнта (групи взаємопов'язаних 
клієнтів). 

Для зниження ризиків кредитного порт-
феля необхідно також проводити постійний 
внутрішньобанківський контроль над ризи-
ками. Одним із способів контролю може бути 
регулярний моніторинг кредитних угод на всіх 
етапах кредитного процесу: сплата відсотків 
і погашення основного боргу в установлені 
договором терміни; своєчасне виявлення 
проблемних кредитів і відповідна робота з 
організації повного погашення заборгованості 
та ін. Окрім того, у банках створюються спе-

ціалізовані департаменти аналізу ризиків, які 
займаються основними питаннями контролю 
над ризиками як на етапі узгодження нових 
кредитів (перевірка на відповідність даних 
про позичальників нормативним вимогам 
банку), так і на етапі моніторингу вже вида-
них кредитів (моніторинг фінансової звітності, 
платоспроможності та ін.).

Страхування кредитних операцій може 
бути здійснене за допомогою передачі 
ризику страховій компанії або поділу ризику 
між декількома банками за синдикованого 
кредитування. Крім того, комерційний банк 
може також удатися до зміни або передачі 
(продажу) прав вимоги за кредитним дого-
вором за допомогою відступного як спо-
собу припинення зобов'язань, новації (угоди 
сторін про заміну одного укладеного ними 
зобов'язання іншим) і цесії (передачі прав 
вимог іншій особі).

Таким чином, запропоновані заходи щодо 
вдосконалення управління кредитним порт-
фелем комерційного банку в загальному 
вигляді передбачають оптимізацію кредит-
ного портфеля (за допомогою диверсифікації, 
застосування моделі оптимізації кредитного 
портфеля), а також такі резерви зниження 
ризиків кредитного портфеля, як методи зни-
ження ризиків кредитного портфеля і ризиків 
конкретного позичальника.

У сучасних умовах нестабільності світо-
вої і української економіки неможливо сфор-
мувати ідеально складений оптимальний 
кредитний портфель, однак запропоновані 
заходи щодо вдосконалення управління кре-
дитним портфелем забезпечать комерційним 
банкам можливість знизити ризики під час 
кредитування для досягнення цілей кредит-
ної політики банку.

Висновки з цього дослідження. Сучасна 
ситуація в банківському секторі, коли біль-
шість позичальників виявилися не здатними 
виконувати зобов'язання перед кредитними 
організаціями, доводить, що одного профе-
сійного судження виявляється недостатньо, у 
зв'язку із цим банкам України доцільно розро-
бити єдину методику визначення якості позики 
і розрахунку резерву на можливі втрати для 
забезпечення сталого функціонування банків-
ської системи.
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У статті розглянуто вплив бюджетної політики на розвиток гірських територій Карпатського регіону в умо-
вах здійснення децентралізації державного управління. Велику увагу приділено створенню дієвого механізму 
формування фінансово самодостатніх об’єднань територіальних громад гірських поселень зони Карпат.

Ключові слова: бюджетна політика, субвенції, допомога, самодостатній розвиток, гірські території.

Питюлич М.М. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В статье рассмотрено влияние бюджетной политики на развитие горных территорий Карпатского региона 
в условиях осуществления децентрализации государственного управления. Большое внимание уделено соз-
данию действенного механизма формирования финансово самодостаточных объединений территориальных 
общин горных поселений зоны Карпат.

Ключевые слова: бюджетная политика, субвенции, помощь, самодостаточное развитие, горные тер-
ритории.

Pityulych M.M. FISCAL POLICY TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS UNDER 
DECENTRALIZATION

The article discusses the impact of fiscal policy on the development of mountain areas in the Carpathian region in 
terms implementation of decentralization of public administration. Much attention is given to the author of the article 
creation of an effective mechanism of forming associations financially self-sufficient local communities of mountain 
settlements in areas Carpathians.

Keywords: fiscal policy, subsidies, aid, self-sufficient development of the mountain territory.

Постановка проблеми. У сучасних соці-
ально-економічних умовах розвитку України 
важливого значення набуває врахування у 
бюджетній політиці геоекономічних факторів, 
особливо у зв’язку з євроінтеграційними тен-
денціями у зовнішньоекономічних відносинах. 
Особливої актуальності у цьому контексті 
набуває проблема вдосконалення фінансо-
вого забезпечення гірських населених пунк-
тів і, як наслідок, порядку формування їх 
місцевих бюджетів у контексті комплексного 
соціально-економічного розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць гірської місце-
вості з урахуванням європейського досвіду та 
перспектив залучення України до міжнарод-
них проектів у цій галузі. 

Ефективне управління розвитком гірських 
територій потребує розроблення адекватних 
методів і механізмів, серед яких велике зна-
чення має система інструментів бюджетного 
регулювання. Впроваджуючи будь-яку модель 
міжбюджетних відносин, центральна влада 
має на меті вирішувати проблеми, пов'язані 
зі значними територіальними відмінностями 

у рівнях економічного та соціального розви-
тку та добробуту населення, що особливо 
стосується відсталих депресивних регіонів, 
до числа яких, без сумніву, належать і гірські 
території областей Карпатського регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам бюджетного регулювання депре-
сивних територій присвячено праці багатьох 
науковців, зокрема Я. Антонішена, Р. Брезіць-
кого, М. Гончаренка, Г. Карпа, В. Костовської, 
О. Овсечко та ін. Проте проблеми бюджетного 
регулювання цих територій в умовах фінансо-
вої децентрації розглянуто недостатньо, що 
зумовлює актуальність даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розкриття 
основних засад бюджетної політики стиму-
лювання розвитку об’єднаних територіальних 
гірських поселень в умовах децентралізації 
державного управління.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для забезпечення добробуту насе-
лення та підтримки соціальних стандартів 
життя гірських територій держава традиційно 
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виділяла цільові бюджетні ресурси, надавала 
таким територіям гарантовану бюджетно 
фінансову підтримку. 

Сучасна державна фінансова політика 
здійснюється в площині здійснення міжбю-
джетних трансфертів, тобто фактично дер-
жава здійснює фінансування витрат органів 
влади на місцях за рахунок надання різного 
роду дотацій, трансфертів, субвенцій тощо. 
На нашу думку, під час здійснення фінан-
сової політики на гірських територіях дер-
жава повинна кардинально змінити об’єкти 
інвестування. Мова йде про те, що об'єктом 
державної підтримки гірських регіонів мають 
бути не місцеві органи влади, а підприємства 
та населення, що знаходяться на цих тери-
торіях. Необхідно повністю усунути механізм 
посередників під час розміщення бюджет-
них коштів, що мають надходити каналами 
державного казначейства. Державна регіо-
нальна та бюджетна політика через систему 
трансфертів не повинна «замикатися» на 
вирівнюванні соціально-економічного роз-
витку окремих територій, а має бути спря-
мована на підтримку «точок зростання» цих 
територій, оскільки обмеження бюджетної 
спроможності державою може призвести 
лише до вирівнювання всіх у бідності, тобто 
йдеться про створення сприятливого інвес-
тиційного клімату на цих територіях. З іншого 
боку, дотації вирівнювання, на нашу думку, 
не можна вважати дійовим інструментом 
подолання депресивності гірських районів, 
оскільки вони спрямовані на подолання дис-
пропорцій лише у фінансуванні поточних 
потреб. А ось цільові субвенції на виконання 
інвестиційних програм, а також субвенції 
на стимулювання розвитку регіонів можуть 
стати прямим і дієвим засобом поліпшення 
стану депресивних регіонів. 

Сьогодні система фінансової підтримки 
розвитку гірських територій повинна здійсню-
ватися за трьома найважливішими напря-
мами. Перший – це підтримка за рахунок 
коштів державного бюджету країни. У цій групі 
підвищення дієвості підтримки з боку держави 
може здійснюватися за такими головними 
позиціями: система заходів із соціо-еколого-
економічного розвитку гірських територій, що 
були включені до відповідних державних про-
грам і які будуть здійснюватися безпосеред-
ньо за рахунок коштів держбюджету; механізм 
підтримки розвитку цих територій за рахунок 
субвенцій, що передбачені у державному 
бюджеті; підтримка програм регіонального 
розвитку шляхом компенсації державою про-

центів за взяті кредити, що використовуються 
для реалізації регіональних програм.

Другий – це використання коштів регіо-
нальних бюджетів та бюджетів місцевого 
самоврядування на цілі розвитку своєї тери-
торії. Тут також можна виділити низку найваж-
ливіших позицій, які б давали змогу підвищити 
рівень фінансової забезпеченості власних 
регіональних програм, зокрема: збільшення 
розміру дохідної частини власних місцевих 
бюджетів; концентрація коштів кількох регіо-
нальних бюджетів (наприклад, розташованих 
на спільній території) для виконання спільних 
програм соціально-економічного розвитку; 
залучення коштів шляхом проведення емісій-
них заходів та залучення кредитів; вирішення 
питань щодо надання регіону того чи іншого 
особливого статусу (наприклад, вільної еко-
номічної зони, спеціальної економічної зони, 
території пріоритетного розвитку, депресив-
ної території тощо), що дасть змогу збільшити 
надходження ресурсів.

Третій – залучення на цілі соціально-еко-
номічного та екологічного розвитку регіону 
небюджетних коштів шляхом участі в програ-
мах реалізації регіональних проектів місце-
вого бізнесу, громадян, громадських структур 
тощо. Такі засоби підтримки можна класифі-
кувати залежно від рівня, з якого вони нада-
ються, а саме як загальнодержавні заходи 
підтримки та як місцеві, що здійснюються 
структурами в межах своєї території чи регі-
ону. Загальнодержавні заходи спрямовані на 
сприяння залученню іноземних інвестицій, а 
також на створення відповідного законодав-
чого та нормативного поля, яке б стимулю-
вало або принаймні у низці випадків не зава-
жало участі бізнесу в реалізації регіональних 
програм. На місцевому рівні такі заходи пови-
нні бути максимально конкретизованими і, 
зокрема, стосуватися таких питань, як вплив 
місцевих органів влади на розширення рівня 
та конкретних форм соціальної відповідаль-
ності бізнесу, на створення регіональних 
інвестиційних фондів, передусім цільового 
характеру, на залучення вітчизняних та іно-
земних інвесторів під проекти, що приводять 
до збільшення робочих місць, поліпшення інф-
раструктури, вирішення соціальних питань. 

Що стосується програм соціально-еконо-
мічного розвитку, то оцінка їх реалізації дає 
змогу зробити висновок про існування бага-
тьох негативних моментів. Головним недолі-
ком є неузгодженість у діючому бюджетному 
процесі галузевих та регіональних інтересів, а 
точніше – відсутність чіткого механізму такого 
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узгодження. Програми переважно форму-
ються на галузевому рівні. Міністерства та 
відомства подають до Кабінету Міністрів про-
позиції щодо розвитку тих чи інших складників 
у своїх галузях, надають розрахунки потреб 
у бюджетних коштах, готують відповідні тех-
ніко-економічні обґрунтування. Складовою 
частиною таких розрахунків є також пропо-
зиції щодо територіального вирішення цього 
питання, тобто розміщення об’єктів, на яких 
буде реалізовуватися програма на території 
в межах областей, районів, міст, селищ. Саме 
тут і виникає неузгодженість. По-перше, мініс-
терство (відомство), як правило, самостійно не 
проводячи достатніх консультацій із регіонами, 
вирішує, в який регіон та на які цілі спрямову-
вати ті чи інші ресурси. По-друге, навіть якщо б 
відомство захотіло провести такі консультації, 
то відсутній механізм, який би передбачав еле-
менти конкурсного відбору регіонів на основі 
врахування чітких критеріїв. Часто виникають 
ситуації, коли одні області отримують ресур-
сів і засобів реалізації більше, а інші – менше. 
Також часто незрозуміло, чому хтось потра-
пляє у пілотні проекти, а хтось залишається 
на завершальному етапі. Яскравим прикладом 
є програма комп’ютеризації гірських сільських 
шкіл, де різниця у рівні постачання між чотирма 
областями була суттєвою.

Причиною такого волюнтаризму є те, що 
прописаний у законодавстві процес форму-
вання бюджету на наступний рік не передба-
чає узгодженості запитів, що йдуть від галузе-
вих та регіональних розпорядників бюджетних 
коштів. Тобто запити, що формуються на рівні 
міністерства, не проходять процедуру узго-
дження з державними адміністраціями в регіо-
нах. Також у регіонах відсутні можливості про-
стежити, як розглядались їх пропозиції щодо 
фінансування необхідних для них цілей, чому 
не враховані, чому були відібрані інші регіони, 
хто персонально відповідає за такий відбір. 
Таким чином, механізм узгодження інтересів 
галузей та регіонів під час формування про-
грам на рівні державного бюджету потребує 
суттєвого вдосконалення.

Іншим негативним моментом є те, що гір-
ські регіони практично не мають реального 
впливу на реалізацію таких програм, навіть 
якщо хтось із них задіяний тут безпосередньо. 
Усунення участі регіонів гальмує розвиток на 
їх території відповідної виробничої та сервіс-
ної інфраструктур, які могли б допомагати в 
реалізації загальнодержавних проектів.

Що стосується іншого джерела фінан-
сування, то для гірських територій країни 

система субвенцій і дотацій є головним 
джерелом фінансової підтримки розвитку 
за рахунок бюджетних коштів. Ця система 
більшою мірою, ніж фінансування програм 
за рахунок держбюджету, враховує потреби 
цих територій у бюджетній підтримці. Водно-
час аналіз системи субвенцій свідчить про 
наявність у ній низки суттєвих недоліків, які 
потребують додаткового опрацювання для 
їх виправлення або усунення. По-перше, від-
бувається процес, який можна охарактери-
зувати як процес витіснення на другий план 
десятками інших субвенцій двох головних – 
на інвестиційні проекти та на програми соці-
ального захисту. Зараз існує кілька десятків 
вузькоспеціалізованих субвенцій, і з кожним 
роком їх кількість зростає. 

Друге. Регулювання зверху, зокрема, про-
являється також у досить складному порядку 
затвердження субвенцій, що сильно затя-
гується в часі, і тому слід проаналізувати, 
наскільки ефективна діюча практика при-
йняття рішень постановами Кабміну. Для 
вирішення цього питання необхідно переду-
сім установити критерії та правила розподілу 
зазначених субвенцій, що відповідає практиці 
низки розвинутих країн.

Третє. Якщо під час використання коштів 
держбюджету на виконання загальнодержав-
них програм можна відзначити недостатнє 
врахування інтересів регіонів, зокрема облас-
тей, то під час аналізу механізму субвенцій 
виникає та сама проблема, але на іншому 
територіальному рівні. Фактично на облас-
ному рівні вирішують, що є більш пріоритетним 
і першочерговим для окремої гірської терито-
ріальної одиниці, які проекти включати, а які 
не варто. Для гірських поселень, на жаль, не 
створено достатньо ефективного механізму 
захисту своїх пропозицій, відсутня система 
тендерності під час вирішення питань надання 
субвенцій, механізм прийняття рішень часто 
недостатньо прозорий. Механізм взаємодії на 
рівні «область – район – місто (село, селище)» 
потребує певного вдосконалення в системі 
розподілу субвенцій на потреби розвитку кож-
ного регіону, включаючи гірські.

Четверте. У контексті використання коштів 
державного бюджету можна також розглядати 
питання щодо створення спеціальних терито-
ріальних колективних органів, що будуть опі-
куватися питаннями розвитку гірських тери-
торій, зокрема використанням різного виду 
коштів, включаючи також і ті, що спрямову-
ються у вигляді субвенцій. У такі органи поряд 
із представниками органів влади можуть вхо-
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дити громадськість, представники об’єднань 
підприємців тощо. Такий підхід дасть можли-
вість підвищити ефективність використання 
бюджетних коштів та ступінь відповідальності 
територіальних одиниць за ті процеси, які тут 
відбуваються. 

П’яте. Формування та отримання субвен-
цій у гірських регіонах показує, що поки що 
чітко не визначено роль різних міністерств 
у цьому процесі, а саме Міністерства еконо-
міки та Міністерства регіонального розвитку. 
Ясно, що міністерство не може виступати в 
ролі контролера, бо важко оцінити, чи справді 
будівництво мосту в конкретному гірському 
селі важливіше, ніж реконструкція дороги 
в іншому, тому, як правило, все, що готує 
область, ці міністерства затверджують, а їх 
регулююча функція відсутня. На нашу думку, 
ця функція має зводитися до двох моментів. 
По-перше, вищий орган влади має виступати 
як своєрідний арбітр, якщо якийсь район або 
місто поскаржилися на несправедливий роз-
поділ з боку області. І, по-друге, внести про-
позиції до законодавства щодо утворення при 
міністерстві централізованого фонду щодо 
розподілу субвенцій, де були б зарезерво-
вані кошти на певному відсотковому рівні від 
загального обсягу субвенцій по країні (напри-
клад, 5–10%), які виділялися б рішенням 
уряду за поданням відповідного міністерства 
відповідно до обставин, що складаються про-
тягом поточного року.

Питання застосування субвенцій тісно 
пов’язане зі ще одним інструментом під-
тримки – компенсацією за рахунок коштів дер-
жавного бюджету процентів за взяті кредити, 
що спрямовуються на виконання регіональних 
програм [8, с. 13]. Цей підхід має більш рин-
ковий характер, оскільки місцеві органи влади 
не просто стають отримувачами коштів, а 
повинні шукати більш вигідні для себе умови 
в банківському секторі. Можна виділити два 
моменти, які потребують удосконалення в 
механізмі погашення процентів. Перше – це 
те, щоб надати регіонам більше прав щодо 
вибору уповноважених банків, тобто відійти 
від практики, коли зверху встановлюються 
переліки цих банків. Такий підхід буде спри-
яти розвитку банківської системи на місцях, 
підйому регіональних банків, що також є чин-
ником розвитку регіонів. Друге – це дати мож-
ливість брати позики під майбутнє погашення 
частини процентів, якщо той чи інший об’єкт 
уже внесено до бюджету, а не отримувати 
спеціальний дозвіл на погашення частки про-
центів, а в разі затвердження в бюджеті того 

чи іншого інвестиційного проекту зразу ж мати 
право брати під здійснення цього проекту кре-
дити, які потім частково будуть погашатися за 
рахунок бюджетних коштів [8, с. 13–14]. Це 
дасть змогу починати реалізацію проектів на 
початку року, що дасть можливість їх вчасно 
завершити та запустити в експлуатацію.

Сьогодні дуже гостро постає проблема 
фінансової самостійності регіонів, оскільки 
ми стоїмо на порозі великих змін, коли всі 
повноваження передаються на місця, тобто 
відбувається перехід до повноцінного місце-
вого самоврядування. Зазначене питання є 
надзвичайно актуальним для депресивних 
гірських регіонів, оскільки тут найбільш гостро 
постане проблема наповнення, а відповідно 
і виконання місцевих бюджетів [6, с. 191]. 
Наріжним каменем цієї проблеми є порядок 
формування останніх, а саме питання їх збіль-
шення стосовно державного бюджету. А це 
означає необхідність перерозподілу джерел 
доходів на користь місцевих бюджетів. Ясно, 
що зміцнення місцевих бюджетів дало б регі-
онам змогу більш самостійно вирішувати най-
важливіші питання свого розвитку, не покла-
даючись на надходження зверху у вигляді 
субвенцій. Водночас маємо країну з досить 
нерівномірним рівнем розвитку окремих регі-
онів та територій, тому можливості отримання 
достатнього рівня доходів для власного роз-
витку в окремих областях, районах та містах 
кардинально різні. Через це ідея суттєво зни-
зити рівень міжбюджетних трансфертів не 
має поки що короткострокової перспективи.

Практика доводить зовсім інше – за рахунок 
місцевих бюджетів більшість регіонів країни, не 
кажучи вже про депресивні, не можуть вирішу-
вати жодних суттєвих питань свого розвитку. 
Їх ледве вистачає на виплату заробітної плати 
працівникам державних установ. Отже, зміц-
нення місцевих бюджетів є нагальним завдан-
ням, яке треба вирішити найближчим часом. 
Але таке вирішення натикається на низку про-
блем, які потребують окремого розгляду.

Якщо проаналізувати перелік доходів, що 
залишаються в місцевих бюджетах, зокрема 
тих, що не враховуються під час визначення 
міжбюджетних трансфертів, то можна зробити 
висновок, що більшість із них не має стабіль-
ного характеру і не є сталими за розмірами, 
що не дає змоги спланувати витратну час-
тину, а відповідно, і проаналізувати витрати 
на розвиток відповідних територій.

Ситуація з доходами, що зараховуються 
до місцевих бюджетів, породжує ще одну 
проблему: місцеві органи влади не зацікав-
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лені у збільшенні доходів суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та громадян, оскільки від 
того, більше чи менше отримають прибутку 
ці суб’єкти, місцевий бюджет стосовно низки 
податків все одно нічого не отримає, оскільки 
вони ідуть у центр. Звідси – немає ні сприяння 
високодохідним результатам з боку місцевої 
влади, ні належного контролю над сплатою 
податків, зокрема над роботою підприємств, 
що знаходяться на відповідній території. Вихо-
дом із такої ситуації може бути встановлення 
нормативу відрахувань до місцевого бюджету 
для кожного без винятку виду податку, який 
збирається на окремій території. Причому 
тут не повинно бути жодної диференціації за 
окремими адміністративними одиницями: на 
кожному рівні регіонального самоврядування 
та влади (область, район, місто, селище, 
село) встановлюється, наприклад, норматив 
20–50% відрахувань до місцевих бюджетів. 
А диференціацію не варто застосовувати, 
оскільки можна отримати бюрократичний 
механізм розподілу процентів, який завжди 
межує з корупцією [7].

Іншим інструментом підвищення ролі міс-
цевих бюджетів може бути введення такого 
податку, який би забезпечував надійне та 
стабільне надходження коштів до місце-
вих бюджетів і водночас був зрозумілим для 
платників та не дуже обтяжливим для них. 
Таким податком може бути, наприклад, пода-
ток на доходи фізичних осіб, плата за місцеві 
послуги, а також прийнятий у 2015 р. пода-
ток на нерухомість. Стягнення останнього 
прив’язане до кожного об’єкта нерухомості 
незалежно від того, хто є його власником, і 
ставка для кожного населеного пункту визна-
чається окремо місцевими органами влади. 
Ідея щодо введення аналогічного податку на 
нерухомість для юридичних осіб слід розгля-
дати в іншій площині, ніж це відбувається для 
фізичних, і так, як воно зараз задекларовано 
в Україні, оскільки він мав би бути схожим 
на податок на активи (asset tax). Податок на 
активи на відміну від податку на нерухомість 
дасть змогу стягнути платежі з усього майна, 
що належить конкретній юридичній особі 
незалежно від того, в яких активах це майно 
зберігається. Багато суб’єктів господарю-
вання можуть не мати власної нерухомості, 
а інші – можуть мати її надто багато залежно 
від специфіки виробництва. Наприклад, еле-
ватор буде платити великий податок на неру-
хомість, а представництво банку чи страхової 
компанії – незначний, хоча за рівнем доходів 
фінансова установа значно переважає елева-

тор. Податок на активи не дасть змоги обійти 
оподаткування і зробити собі ті чи інші префе-
ренції. У будь-якому разі введення податків на 
нерухомість або активи є засобом посилення 
місцевих бюджетів і, відповідно, посилення 
власних можливостей місцевих органів влади.

Ще одним питанням, яке хоч безпосередньо 
не пов’язано з наповненням місцевих бюдже-
тів, але стосується цього процесу, є здійснення 
фінансового контролю над використанням 
коштів місцевих бюджетів [1]. На жаль, досі в 
Україні питання фінансового контролю місце-
вих бюджетів не знайшло свого остаточного 
вирішення відповідно до європейських прин-
ципів самоврядування. Контроль фінансів на 
місцях здійснює центральна контролююча 
структура КРУ, а це є надмірним контролем 
із боку центральної влади, і така ситуація 
обмежує діяльність із розвитку інвестиційних 
проектів, а в разі їх реалізації потім ще треба 
довго надавати пояснення, чому було при-
йнято те чи інше рішення.

Питання використання власних бюдже-
тів регіонів на цілі розвитку пов’язані також 
із можливістю об’єднання коштів кількох міс-
цевих бюджетів для реалізації спільних про-
грам, що дасть змогу досягти необхідного 
рівня концентрації ресурсів під час реаліза-
ції капіталомістких проектів, результати яких 
потрібні кільком територіям, наприклад будів-
ництво транспортних комунікацій, об’єктів інф-
раструктури, підприємств, що забезпечують 
комунальні потреби, тощо [2]. Проте законо-
давча база не дає змоги повноцінно здійсню-
вати таке об’єднання ресурсів, що викликає 
потребу переглянути діючий механізм вирі-
шення питань щодо об’єднання коштів бюдже-
тів різних місцевих громад. Цей механізм треба 
зробити більш гнучким та надати його учасни-
кам більше прав, проте слід уникнути ситуації, 
коли місцеві органи під виглядом об’єднання 
бюджетних ресурсів не здійснювали б фак-
тично кредитування один одного. Річ у тому, 
що таке об’єднання може виконувати роль 
своєрідної «кредитної спілки», коли кошти 
концентруються, щоб потім по черзі надавати 
допомогу кожній території – учасниці такого 
об’єднання. Але навіть у такій ситуації треба 
шукати позитивне, а не йти шляхом обмежень 
і заборон, тому і потрібне більш чітке законо-
давче тлумачення цих процесів із визначенням 
усіх ситуацій, які можуть бути допущені, і тих, 
які повинні бути заборонені.

Розглядаючи питання щодо можливостей 
власних бюджетів розвитку, доцільно розгля-
нути і такий напрям, як залучення коштів у 
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регіони шляхом проведення емісійних та кре-
дитних заходів [3, с. 64]. Що стосується емі-
сійних операцій, то тут нам би став у пригоді 
досвід деяких європейських країн, де влада 
на місцях може випускати цінні папери, які 
переважно є гарантіями повернення вкладе-
ного капіталу. Проте через перепони в законо-
давстві на цьому шляху нам потрібно зробити 
ще багато, і насамперед це мають бути зміни 
у законодавстві, які б давали права владним 
органам на місцях здійснювати таку емісію.

Що стосується залучення кредитів, то, на 
жаль, українська банківська система ще не 
змогла запропонувати відповідні продукти, де 
надання кредитів під розвиток окремо взятої 
території могло б супроводжуватися певними 
формами гарантій із боку органів влади, що 
представляють цю територію. Можна було б 
ширше використовувати заставу майна, що 
знаходиться у комунальній власності, осо-
бливо такого, яке не використовується раці-
онально або знаходиться у занедбаному чи 
зруйнованому стані через брак у місцевої 
влади коштів на його приведення до спо-
живчого стану. Саме на умовах, пов’язаних 
з отриманням кредитів, можна було б розви-
вати програми спільно з місцевим бізнесом, у 
тому числі і з банками, де б комунальна влас-
ність вносилась як застава разом із приват-
ною та іншими видами власності. Із цього слі-
дує, що система залучення коштів для цілей 
регіонального розвитку через отримання кре-
дитів органами місцевої влади потребує вдо-
сконалення. Одним із напрямів є пошук нових 
форм кредитування під регіональні програми, 
де б оптимально узгоджувались інтереси дер-
жавної влади та бізнесу. 

Характеризуючи ще один із можливих 
напрямів – надання гірським територіям осо-
бливого статусу, – слід зазначити, що для 
них було б дуже доцільним створення осо-
бливого режиму зборів, оподаткування, регу-
ляторних норм. Узагалі слід поєднати вирі-
шення проблеми вільних економічних зон із 
вирішенням проблем депресивних територій 
[4], тобто спочатку, відповідно до прийнятих 
методик, визначаються депресивні території, 
а вже потім, після необхідного аналізу та екс-
пертної оцінки, їм надається статус вільних 
економічних зон з усіма витікаючими з цього 
наслідками. Тобто отримання статусу депре-
сивної території є обов’язковою умовою для 
отримання всіх пільг, що мають суб’єкти ВЕЗ 
чи СЕЗ.

Іншим питанням стосовно СЕЗ є питання 
забезпечення конкретних умов для розвитку 

регіону, де вони розташовані. Ззовні може 
здатися, що звільнення від сплати податків 
тільки шкодить місцевій владі, бо вона також 
частково недоотримує кошти. Насправді ж 
пільгові умови оподаткування дають змогу 
реалізовувати інвестиційні проекти, нарощу-
вати потенціал, створювати нові робочі місця. 
Разом із тим місцева влада має отримувати 
і безпосередню компенсацію за втрату своїх 
доходів, тому варто запровадити механізм, 
який би зобов’язував суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, які знаходяться у СЕЗ, вико-
нувати конкретні соціальні або економічні 
проекти суто регіонального характеру. Це 
має бути однією з умов надання територіям 
особливого статусу. Дещо інші підходи мають 
застосовуватися до гірських територій, де 
необхідно, щоб превалював принцип загаль-
нодержавної підтримки, тобто ті потреби, які 
регіон не зможе самостійно задовольнити, 
мають фінансуватися за рахунок спеціальних 
субвенцій, а завданням місцевої влади має 
бути правильне обрахування таких субвенцій, 
їх точне визначення. Розвиток на місцевому 
рівні слід пов’язувати із соціо-еколого-еко-
номічними особливостями регіону, які могли 
б дати змогу залучити додаткові кошти, як, 
наприклад, туризм і рекреація у гірських райо-
нах. У такому разі доходи від суто «місцевого» 
бізнесу мають залишатися переважно в роз-
порядженні місцевої влади.

Пожвавлення економічного розвитку гір-
ських територій залежить не тільки від ефек-
тивної політики врегулювання міжбюджетних 
відносин. Ефективна бюджетна політика має 
втілювати основний принцип – поступовий 
перехід від бюджетного забезпечення терито-
ріальних громад до бюджетного регулювання. 
Однак не менше значення має створення 
умов для розвитку економіки, створення робо-
чих місць, умов для розвитку підприємницької 
ініціативи.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
бюджетні кошти залишаються головним дже-
релом фінансової підтримки розвитку гір-
ських територій, проте через низку причин 
воно не забезпечує створення фінансової 
бази, адекватної потребам такого розвитку. 
Зараз мова повинна йти про модернізацію 
та вдосконалення бюджетних відносин для 
створення ефективного механізму розвитку 
гірських територій, що можливо за рахунок 
проведення комплексу організаційних захо-
дів, зокрема отримання права бути також 
розпорядником бюджетних коштів із боку 
місцевих владних структур під час реалі-
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зації інвестиційних програм за кошти дер-
жавного бюджету, оптимізації роботи через 
створення агентств регіонального розвитку, 
залучення до активної участі в регіональних 
програмах місцевої громадськості, неурядо-
вих організацій, бізнесу та його об‘єднань як 

розпорядників бюджетних коштів, так і членів 
агентств регіонального розвитку. Всі ці заходи 
спрямовані на організаційну перебудову сис-
теми функцій, компетенції, прав та обов‘язків 
гірських територіальних громад у реалізації 
політики регіонального розвитку.
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The article is devoted to current issues determining preconditions ensure the competitiveness of banks in 

Ukraine. The article analyzed and systematized the factors affecting the competitiveness of banks. Studied the 
indicators characterizing the level of competition in the banking market. Outlined directions to ensure the competi-
tiveness of banks.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан розвитку банківського 
бізнесу супроводжується дестабілізуючим 
впливом світової фінансової кризи, дисбалан-
сами в економіці, структурною перебудовою 
банківського сектору, зміною архітектурної 
побудови фінансового ринку та політичною 
ситуацією в країні.

Поглиблення процесів глобалізації поси-
лює залежність розвитку економік країн від 
рівня інтеграції у світову економіку, а збере-
ження конкурентних позицій економічного 
розвитку стає пріоритетним завданням в умо-
вах посилення конкуренції. Ці процеси прямо 
пропорційно впливають на розвиток банків-
ського сектору, який, відтворюючи всі ці зміни 
в грошових потоках, забезпечує розвиток еко-
номіки фінансовими ресурсами. Оскільки бан-
ківська система є одним з основних елемен-
тів ринкової інфраструктури, який здійснює 
визначальний вплив на економічний розви-
ток будь-якої держави, то саме збереження її 
конкурентних позицій у нинішніх умовах одно-
часного посилення глобалізації та фінансової 

кризи дасть змогу забезпечити її ефективне 
функціонування. Отже, виокремлення пере-
думов забезпечення конкурентоспроможності 
банків є актуальним питанням сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі забезпечення конкурентоспро-
можності банків присвячено значну кількість 
наукових праць, де досліджуються як про-
блеми, так і механізми забезпечення конку-
рентного стану. Серед вітчизняних науковців 
даним питаннями займаються Н.Ю. Глади-
нець [1], Є.Г. Глінський [2], Т.Г. Іванова [3], 
В.В. Коваленко [4], К.В. Куценко [5], Ф.І. Шпіг 
[6] та багато інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість публікацій, присвячених даній 
проблематиці, залишається актуальним вирі-
шення питання стратегії поведінки банків в 
умовах фінансової кризи для утримання їх 
конкурентних позицій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у виявленні 
чинників, що впливають на конкурентоспро-
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можність вітчизняних банків, та передумов 
щодо зміцнення їх конкурентних позицій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Конкуренція в банківській сфері – 
об’єктивне явище еволюції світової фінансово-
кредитної системи, зумовлене зростаючими 
потребами суспільства в капіталізації вільних 
грошових коштів. Там, де є конкуренція, вини-
кає необхідність у виробленні особливих при-
йомів і засобів збереження свого місця на ринку 
або завоювання нових сегментів ринку [7].

Автор статті погоджується з думкою Ю. 
Заруби про те, що конкуренція «відображає 
успішність його функціонування в процесі 
набуття, утримання та розширення ринкових 
позицій, що передбачає здатність банківської 
установи забезпечувати відповідність власних 
послуг запитам споживачів та протистояти нега-
тивному впливу зовнішнього середовища» [8].

Також заслуговує на увагу визначення кон-
курентоспроможності, надане Н.Ю. Гладин-
цем, в якому враховано і макроекономічні 
аспекти розвитку країни: «Конкурентоспро-
можність комерційного банку – це спромож-
ність фінансової установи бути успішною в 
банківському середовищі, спрямовуючи свої 
конкурентні продукти на ринок банківських 
послуг задля досягнення високих результатів 

у майбутньому, враховуючи соціально-полі-
тичне та загальноекономічне становище дер-
жави [1, с. 816–817].

На конкурентоспроможність банків впли-
ває значна кількість чинників, які можна роз-
глядати на макро- та мікрорівні функціону-
вання банків (табл. 1).

Активний розвиток ринку фінансових 
послуг, який останнім часом спостерігається 
в Україні, зумовив посилення конкуренції між 
банками та небанківськими фінансово-кре-
дитними установами. Разом із тим банківська 
конкуренція набула міжнародних масштабів, 
оскільки вітчизняні банки поступово здійсню-
ють вихід на міжнародні ринки капіталів, а 
іноземний капітал має досить активну присут-
ність у банківському секторі України (табл. 2).

За показниками, що наведено в табл. 1, ми 
бачимо, що загальна кількість діючих банків 
скоротилася на 98 установ, що стосується 
банків з іноземним капіталом, то їх кількість 
за період змінювалася: максимальна кількість 
була в 2012 р., у 2013 р. – 22 банки, а міні-
мальна – у 2009 р. та в 2016 р. – 17 банків. 
Отже, можна зазначити, що присутність бан-
ків з іноземним капіталом теж здійснює ваго-
мий вплив на розвиток конкуренції в банків-
ській системі. 

Таблиця 1
Характеристика чинників, що впливають на конкурентоспроможність банків України

№ пор. Група чинників Характеристика чинників

1. Структурні дибаланси 
економіки України

скорочення реального сектору економіки; прискорення 
інфляції призвело до зниження доходів населення та спо-
живання в реальному вимірі; зростання частики відтоку 
коштів з економіки України на оборону; розвиток фінансо-
вого сектору супроводжується стрімким зменшенням бан-
ків, скороченням депозитної бази та пропозиції кредитів; у 
2015 р. знос капіталу перевищив інвестиції; заощадження 
зосереджені у фінансових установах, уряді та домашніх 
господарствах; сировинна орієнтація промислового вироб-
ництва; підвищена вразливість до макроекономічних шоків; 
хронічні платіжні дисбаланси; імпортозалежність

2.
Чинники макросере-
довища функціону-
вання банків

обсяги промислового виробництва; активізація діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності; життєвий рівень насе-
лення України; ступінь розвитку фондового ринку; активіза-
ція зовнішньоекономічної діяльності підприємств України; 
розгортання інфляційної спіралі; рівень безробіття

3.
Чинники макросере-
довища функціону-
вання банків

швидкість та строки освоєння банком ділового циклу пев-
ного бізнес-напряму або певного банківського продукту; 
товарна політика, що включає асортиментну й обсягову 
політику; цінова політика (розчленування і диференціація 
цін, врівноважувальне ціноутворення); збутова політика 
(організація мережі збуту); комунікаційна політика (власне 
продаж, реклама, робота з громадськістю, стимулювання 
збуту); розроблення та реалізація клієнтоорієнтованої кор-
поративної стратегії

Джерело: систематизовано автором на основі [4, с. 150; 9, с. 456]
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Важлива характеристика активності конку-
рентної середи на ринку, яка звертає на себе 
увагу вчених – це ступінь протидії конкурен-
тів в боротьбі за споживачів та нові ринкові 
сегменти, або інтенсивність конкуренції. До 
чинників, які дають змогу кількісно оцінити 
ступінь інтенсивності конкуренції, необхідно 
віднести: характер розподілу ринкових часток 
між конкурентами, темпи росту ринку та його 
рентабельність [35].

Для оцінки характеру розподілу ринкових 
часток між конкурентами зазвичай викорис-
товують показник ринкової концентрації, який 
показує ступінь монополізації ринку та є вели-
чиною, яка зворотна до інтенсивності конку-
ренції (табл. 2).

Проведені розрахунки, які представлені в 
табл. 2, дають змогу зробити такі висновки. 
Під час аналізу індексу Херфіндаля-Хіршмана 
за визначеними секторами ринку ми бачимо, 
що протягом усього періоду даний показник 
був менший 1 000, тобто банківський ринок 
можна віднести до неконцентрованого. Про-
стеживши динаміку індексу, можна зазначити, 
що спостерігається поступове зростання зга-
даного показника за активами та депозитами 
за період, що аналізується. 

Концентрація за депозитами та активами 
зростає з кожним роком, і це вказує на те, 
що на банківському ринку присутня монопо-
лістична конкуренція, оскільки третя частина 
послуг на банківському ринку сконцентрована 
у декількох банках; показник концентрації за 
капіталом має тенденцію до зменшення, що 
означає збільшення капіталу банків; зростає 
роль великих банків, частка ринку яких більше 
1%; конкуренція підсилюється за рахунок 
обмеженого зростання ринку.

Хоча банківський ринок України загалом 
середньоконцентрований, це ще не озна-
чає високу інтенсивність конкуренції, а лише 
свідчить про значну частку банків-лідерів та 
велику кількість банків, частка яких занадто 
мала. На оптимальному ринку банківських 
послуг має працювати обмежена кількість 
банків. За таких умов вони можуть успішно 
підтримувати свою фінансову стабільність, у 
них більше можливостей для диверсифікації, 
меншими є витрати на розміщення активів. За 
час кризи концентрація змістилась у бік дер-
жавних, іноземних та найбільших банків.

Стійкий вплив асиметрії інформації на 
ринку банківських послуг спонукає його учас-
ників до прагнення за знаннями й інформо-

Таблиця 2
Динаміка основних показників щодо кількості зареєстрованих банків  

в Україні за 2009–2017 рр.

Показник Станом на 01.01.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Кількість банків за Реєстром 184 182 176 176 176 180 163 117 98
Із них з іноземним капіталом 53 51 55 53 53 49 51 41 39
У т. ч. зі 100% іноземним капіта-
лом 17 18 20 22 22 19 19 17 17

Частка іноземного капіталу у ста-
тутному капіталі банків, % 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34 32,5 43,3 55,6

*2017 – станом на 01.12.2016
Джерело: складено автором на основі [10]

Таблиця 2
Динаміка показників кількісної оцінки ступеня інтенсивності конкуренції  

за період 2014–2016 рр.
Найменування 

показника
за депозитами за активами за капіталом

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
1.Ємкість 
ринку, млрд. грн. 414,8 492,4 566,6 942,1 1054,3 1127,2 137,73 155,5 169,3

2.Ринкова частка РБА, % 6,83 5,61 4,91 5,85 4,87 4,23 4,68 4,16 3,75
3.Ринкова концентрація, 
% 37,44 38,5 38,55 31,92 32,78 34,96 38,05 37,69 35,80

4.Індекс Херфіндаля-
Хіршмана 508,4 525,8 526,8 407,3 426,46 470,56 500,41 484,3 448,7

Джерело: розраховано автором на основі [11]
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ваністю, подолання ризику і невизначеності 
інвестиційних трансакцій. 

Асиметрія інформації тримає фінансовий 
ринок у тонусі. Чим сильніше цей стан, тим 
менше впевненість учасників ринку в тому, що 
інформаційний складник їх мотивацій достат-
ній для ухвалення рішень. Звідси виникає 
прагнення підібрати необхідні засоби, здатні 
нівелювати інформаційну асиметрію і забез-
печити зниження ризику [12]. 

У табл. 3 наведено порівняння рейтингів 
банків за різними джерелами інформації. Як 
свідчать дані табл. 3, високий рейтинг за депо-
зитами фізичних осіб займає ПАТ «КБ «При-
ватБанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Укрексім-
банк», які на сьогодні є банками з державною 
формою власності.

При цьому найбільший загальний рейтинг 
має банк ПАТ «Креді Агріколь Банк«, тобто 
банк з іноземним капіталом. Зазначене свід-
чить про посилення конкуренції між вітчизня-
ними банками та іноземними.

Для досягнення конкурентних позицій 
вітчизняним банкам необхідно постійно вдо-
сконалювати наявні підходи до управління 
конкурентоспроможністю своєї діяльності. 

У більшості наукових джерел виділяються 
такі підходи до управління конкурентоспро-
можністю комерційного банку: системний, 
процесний та ситуаційний (рис. 1).

Наведені підходи до управління конкурен-
тоспроможністю банку є значним внеском у 
розвиток теоретико-методичних засад управ-
ління банківською діяльністю. 

Існує ціла низка причин, які перетворюють 
конкуренцію в банківському секторі як доміну-
ючий чинник його розвитку. 

По-перше, конкурентний відбір. Банки, 
відібрані внаслідок жорсткої конкуренції – це 
банки, які ефективніше використовують свій 
капітал, швидше адаптуються до ринкових 
нововведень, мають гнучку і стратегічно вива-
жену політику, якісний менеджмент та ефек-
тивні інформаційні системи. 

По-друге, конкуренція за споживача бан-
ківських послуг (отже, за ресурси) призводить 
до розширення асортименту послуг та витіс-
нення з ринку неякісних продуктів. І, врешті-
решт, неминучим наслідком конкуренції на 
ринку є здешевлення вартості банківських 
послуг. Щоб успішно існувати в конкурент-
ному середовищі, протидіяти як банкам-кон-

Таблиця 3
Порівняння рейтингів стійкості найбільших банків України  
за різними джерелами інформації у ІІІ кварталі 2016 р. [13]

№ Банк
Загаль-

ний 
рейтинг

Стресос-
тійкість

Лояльність 
вкладників

Оцінка 
аналіти-

ків

Місце у 
рейтингу за 
депозитами 

фізичних осіб
1. Креді Агріколь Банк 4,36 4,40 4,10 4,64 14
2. Райффайзен Банк Аваль 4,08 4,20 3.60 4.56 4
3. Ощадбанк 4,04 3,60 4,40 4,47 2
4. Кредобанк 4,03 3,80 4,20 4,29 19
5. ПроКредит Банк 3,96 3,90 4,00 4,02 18
6. Укрсоцбанк 3,71 2,80 4,80 3,93 5
7. Укргазбанк 3,71 3,30 3,90 4,38 8
8. Альфа-Банк 3,71 2,90 4,50 4,02 6
9. УкрСиббанк 3,69 3,40 3,60 4,47 10

10. Мегабанк 3,53 2,90 4,30 3,58 21
11. ОТП Банк 3,46 3,20 3,70 3,49 11
12. Правекс-банк 3,43 3,40 3,20 3,84 27
13. Укрексімбанк 3,37 2,90 3,50 4,20 3
14. Банк Південний 3,31 3,00 4,40 2,16 12
15. ВТБ Банк 3,31 2,70 4,60 2,42 16
16. Універсал Банк 3,27 3,50 3,30 2,78 23
17. Таскомбанк 3,25 2,60 4,20 3,04 26
18. Марфін Банк 3,25 3,30 3,40 2,78 29
19. ПУМБ 3,22 2,80 4,00 2,87 7
20. ПриватБанк 3,22 2,90 4,30 2,16 1



663

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

курентам, так і конкуруючим небанківським 
фінансово-кредитним установам, залучати до 
користування своїми банківськими послугами 
клієнтів і бути при цьому не лише прибутко-
вою, але й надійною та стійкою фінансовою 
установою, кожен банк повинен забезпечити 
собі конкурентоспроможність [15, с. 270–273].

Для визначення управлінських дій щодо 
забезпечення конкурентоспроможності бан-
ків, на нашу думку, доцільно використовувати 
методику, запропоновану О.В. Крухмаль [16]. 
Основою запропонованої методики є розраху-
нок синтетичного показника надійності банку на 
основі аналізу його діяльності за п’ятьма напря-
мами: якістю активів, ліквідністю, узгодженістю 
активів-пасивів, достатністю капіталу та рента-
бельністю. Розрахунок супроводжується норму-
ванням (переведенням показників на бали).

Результати трикритеріального ана-
лізу поточного стану банків наносяться на 

площину з віссю абсцис, яка відповідає 
показнику надійності, і віссю ординат, яка 
відповідає показнику прибутковості. На 
координатну площину наносяться верти-
кальна та горизонтальна лінії, що відпо-
відають середнім показникам за вибіркою; 
як наслідок, координатний простір розпа-
дається на чотири сегменти: «Зірковий», 
«Прибутковий», «Надійний», «Депресив-
ний» (рис. 2).

Кожен із банків може потрапити до одного з 
чотирьох сегментів, а саме:

– «Зірковий» (дохідність і надійність вище 
середніх);

– «Прибутковий» (високорентабельне 
використання відносно великих обсягів залу-
чених коштів);

– «Надійний» (висока достатність капі-
талу за невисокої дохідності використання 
ресурсів);

Рис. 1. Підходи до управління конкурентоспроможністю банків
Джерело: систематизовано автором за [8, с. 59; 14, с. 281]

Рис. 2. Комплексна оцінка конкурентоспроможності банків
Джерело: розроблено автором на основі [16]
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– «Депресивний» (дохідність і надійність 
нижче середніх, невисока прибутковість вико-
ристання значних обсягів залучених коштів).

У результаті розподілу для кожної групи 
банків ми можемо запропонувати такі заходи:

– для сегменту «Зірковий» – утримання 
своїх позицій на досягнутому рівні, дотри-
мання економічних показників у нормі, дотри-
мання нормативів НБУ;

– для сегменту «Прибутковий» – банки 
даного сегменту орієнтуються на отримання 
прибутку, для них важливим буде повний ана-
ліз наявних ризиків, управління активами та 
пасивами з урахуванням наявних ризиків, 
економічно обґрунтовані дії керівництва;

– для сегменту «Надійний», на нашу 
думку, необхідно порадити впровадити комп-
лекс дій щодо забезпечення більшої прибут-
ковості та залученню коштів;

– для сегменту «Депресивний» ефектив-
ним виходом із ситуації стане розроблення 
плану оздоровлення, який включатиме в себе 
заходи щодо збільшення капіталу банку, зміни 
політики управління активами та пасивами 
банку, а також більш швидкого реагування на 
макроекономічні чинники.

Висновки з цього дослідження. Отже, для 
забезпечення конкурентоспроможності банків 
України необхідно виконати такі завдання.

1. Розроблення, прийняття та системати-
зація конкурентного права на фінансовому 
ринку. Зважена державна конкурентна полі-
тика повинна спиратися на стійке законодав-
ство. На жаль, на сучасному етапі відсутня 
чітка нормативна база, яка не дає змоги опе-
ративно реагувати на динамічні зміни ринку 
та затрудняє регулювання конкурентних від-
носин у банківському секторі.

2. Розвиток інституціональних фінансових 
структур, форм та методів залучення та роз-
міщення фінансових ресурсів. Формування 
умов для розвитку різноманітності фінансо-
вих інституцій, які пропонують клієнтам широ-
кий спектр послуг та альтернативних можли-
востей управління капіталом.

3. Інформаційне забезпечення учасників 
ринку, клієнтів та наглядових органів. Однією 
із вагомих завдань держави у сфері розви-
тку банківського сектору є підвищення рівня 
інформаційної прозорості ринку. Реалізація 
принципу інформаційної прозорості може 
бути досягнута за рахунок інформування усіх 
зацікавлених осіб про діяльність учасників 
фінансового ринку та про його результатів. 

4. Сприяння діяльності саморегулюючих 
ринкових структур із питань підтримки та вдо-
сконалення форм чесної конкуренції на ринку. 
Саморегулюючі організації є внутрішнім 
інструментом ринку та доповнюють систему 
державного регулювання.

5. Антимонопольний контроль, перетин 
антиконкурентних угод та дій монопольних 
структур. Особливу увагу слід приділити 
обмеженню тенденцій монополізації ринку, 
попередженню виникнення монополій, анти-
конкурентних дій учасників ринку банківських 
послуг, які призводять до необґрунтованої 
концентрації ресурсів.

6. Пропаганда засад конкурентного права, 
розвиток освітніх програм, підвищення фінан-
сової грамотності населення. Підвищення 
фінансової культури населення створює 
умови для розвитку конкуренції між учас-
никами фінансового ринку та ефективного, 
мобільного перерозподілу вільних фінансо-
вих ресурсів.
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У статті розглянуто основні аспекти інвестиційної діяльності страхових компаній як важливого чинника 
розвитку економіки. Визначено специфіку формування їхньої структури активів та резервів. Представлено 
рейтинг українських страховиків за розміром страхових резервів, а також узагальнено найвпливовіші факто-
ри, що перешкоджають розвитку вітчизняного страхового ринку. 
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Рекуненко И.И., Чёрная С.В. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ

В статье рассмотрены основные аспекты инвестиционной деятельности страховых компаний как важно-
го фактора развития экономики. Определена специфика формирования их структуры активов и резервов. 
Представлен рейтинг украинских страховщиков по размеру страховых резервов, а также обобщены наибо-
лее влиятельные факторы, сдерживающие отечественный страховой рынок.

Ключевые слова: страховой рынок, инвестиционная деятельность, страховая компания, активы, страхо-
вые резервы, сдерживающие факторы.

Rekunenko I.I., Chorna S.V. FEATURES OF INVESTMENT OF INSURANCE COMPANIES
In the article the main aspects of investment of insurance companies as an important factor of economic de-

velopment, specific features of their formation of assets and reserves represented ranking Ukrainian insurers size 
of insurance reserves, and summarizes the most influential factors that hinder the development of the domestic 
insurance market.

Keywords: insurance market, investment, insurance company, assets, insurance reserves, constraints factors.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Поняття інвестицій уже давно не 
нове явище в економіці будь-якої країни. Капі-
тальні вкладення цільового характеру є най-
більш розповсюдженим і популярним проявом 
залучення коштів, яке притаманне всім сек-
торам економіки і, звичайно ж, страхуванню. 
Залучаючи пасивні кошти від різних страху-
вальників, страхові компанії перетворюють їх 
на активний капітал, що функціонує на ринку, 
тим самим досягаючи максимального ефекту: 
розвивають економіку, отримують прибуток, 
підвищують інвестиційну привабливість. Якщо 
в багатьох розвинених країнах світу страхові 
компанії здатні конкурувати з інституційними 
інвесторами, то в Україні вони не мають необ-
хідних потужностей і розміру інвестиційних 
вкладень. У даному контексті актуальності 

набуває з’ясування ролі інвестиційної полі-
тики страхових компаній для економіки країни 
та аналіз основних факторів, що стримують 
розвиток інвестиційної діяльності страхових 
компаній в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням різних аспектів інвестицій-
ної політики страхових компаній займалися 
багато вітчизняних та зарубіжних учених: 
В. Базилевич, В. Василенко, З. Ватаманюк, 
О. Заруба, Ю. Кравченко, Б. Міркін, О. Рома-
щенко, Н. Ткаченко, Ф. Фабоцці, Р. Джуччі, 
Ф. Хенке та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За сучасних умов про-
блема інвестиційної діяльності вітчизняних 
страхових компаній потребує подальшого 
розгляду та вирішення, насамперед у контек-

© Рекуненко і.і., Чорна с.В.
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сті формування інвестиційної політики стра-
ховиків, зокрема напрямів інвестування, та 
впливу факторів, що зумовлюють недостатню 
ефективність інвестиційної діяльності страхо-
вих компаній України.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є розгляд 
особливостей інвестиційної політики страхо-
вих компаній та виявлення проблем щодо її 
здійснення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Добре організована інвестиційна 
діяльність підвищує якість послуг, наданих 
страховою компанією, а також визначає поло-
ження страховика на ринку страхових послуг. 
За рахунок інвестування фондів страхових 
компаній відбувається зростання власних 
коштів, що дає змогу знизити обсяг залучення 
зовнішніх джерел фінансування. Крім цього 
вкрай важливим фактором є те, що інвесту-
вання сприяє розвитку бізнесу і дає можли-
вість власникам самостійно керувати ним. 

Структура основних джерел страхової 
інвестиційної діяльності в загальному вигляді 
може бути представлена так:

– власні кошти (статутний фонд, резерв-
ний фонд, прибуток, цільове фінансування та 
надходження); 

–  залучені кошти (поточне надходження 
страхових премій, резерви страхових внесків 
та відшкодувань, фонд запобіжних заходів).

Більшу частину в структурі інвестицій 
займають залучені кошти, що представлені 
страховими резервами, призначеними для 
майбутніх виплат страхових сум і страхових 
відшкодувань. Кошти страхових резервів пови-
нні розміщуватися з урахуванням безпечності, 
прибутковості, ліквідності, диверсифікованості 
(ст. 31 Закону України «Про страхування»).

Відповідно до чинного законодавства, пра-
вила розміщення страховиками коштів стра-
хових резервів зводяться до такого:

– визначається допустимість інвестицій, 
тобто законодавчо встановлюється перелік 
дозволених напрямів інвестування;

– встановлені обмеження на всі види 
вкладень (у практиці розвинених страхових 
ринків існують мінімальні та максимальні 
обмеження, в Україні – лише максимальні, що 
свідчить про більшу свободу у виборі об'єктів 
інвестування);

– інвестиції страховиків повинні володіти 
прийнятним рівнем ризику і ліквідністю;

– обмеження обсягу вкладень в один вид 
активу, це робиться для запобігання утво-
ренню афілійованих структур. 

Згідно із Законом України «Про страху-
вання», а також із Розпорядженням Держ-
фінпослуг від 17.12.2004 № 3104 та № 2875, 
кошти страхових резервів мають бути пред-
ставлені активами таких категорій і розміщені 
з обов'язковим дотриманням таких співвідно-
шень [1; 2]:

1) грошові кошти на поточному рахунку – 5%;
2) банківські вклади (депозити), у тому 

числі валютні вкладення згідно з валютою 
страхування, та ощадні сертифікати – у кож-
ному банку не більше 30%;

3) нерухоме майно – не більше 20% 
від загального обсягу резервів за кожним 
об'єктом, при цьому вкладення в один або 
декілька об’єктів нерухомості, які розташовані 
поряд і розглядаються як один цілісний май-
новий комплекс – не більше 5%;

4) акції, облігації підприємств – не більше 
40%, у тому числі:

– акції та ощадні облігації, які котируються 
на фондовій біржі, – не більше 5% одного емі-
тента; 

– акції та процентні облігації, які котиру-
ються на фондовій біржі, – не більше 20%, із 
них акцій та процентних облігацій одного емі-
тента – не більше 5%;

–  акції та процентні облігації, які не коти-
руються на фондовій біржі, – не більше 10%, 
із них акцій та процентних облігацій одного 
емітента – не більше 2%;

– цінні папери, що емітуються держа-
вою, – не більше 20%;

5) права вимоги до перестраховиків – не 
більше 50%, у тому числі до одного перестра-
ховика – не більше 10%, права вимоги до пере-
страховиків- нерезидентів – не більше 25%;

6) інвестиції в економіку України за напря-
мами, визначеними Кабінетом Міністрів Укра-
їни, – не більше 15%, із них в окремий об’єкт 
інвестування – не більше 5%;

7) банківські метали – не більше 15%, у 
тому числі які знаходяться на зберіганні однієї 
депозитарної установи, – не більше 5%. 

Про стабільність роботи страхової ком-
панії говорять зростання розміру страхових 
премій і резервів, адекватний розмір активів і 
власного капіталу, а також зростання кількості 
договорів і застрахованих громадян. Оскільки 
інвестиційні кошти страховиків здебільшого 
представлені страховими резервами, пред-
ставимо рейтинг перших 10 українських 
страхових компаній за розмірами страхових 
резервів. Дані підготовлені на основі офіцій-
ної статистики страховиків у рамках проекту 
Insurance Top журналу «Форіншурер».
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Таблиця 1
Рейтинг перших 10 страхових компаній  

за розміром страхових резервів,  
тис. грн. [3]

№ Страховик Страхові резерви 
на 30.06.2016 

1 ALLIANZ УКРАЇНА 780020,0
2 ІНГО УКРАЇНА 603690,9

3 АХА СТРАХУ-
ВАННЯ 554708,0

4 PZU УКРАЇНА 553689,0
5 АСКА 521840,0
6 ІНГОССТРАХ 487545,0
7 УНІКА 486653,0
8 ТАС СГ 365564,3

9 УКРАЇНСЬКА СТРА-
ХОВА ГРУПА 359309,4

10 ПРОВІДНА 331213,0

За даними рейтингу страхових компаній в 
Україні, перше місце посідає «ALLIANZ Укра-
їна», яка розмістила страхові резерви на суму 
780 020 тис. грн.

Можливість страховиків реалізовувати 
свій інвестиційний потенціал напряму зале-
жить від загального рівня розвитку страхо-
вого ринку. Ринок страхових послуг є другим 
за рівнем капіталізації серед інших небанків-

ських фінансових ринків. Окреслимо основні 
показники зміни страхового ринку України за 
останні шість років (табл. 2).

Тенденція зміни основних показників 
діяльності страхового ринку за останні шість 
років і І півріччя 2016 р. свідчить про наяв-
ність якісних зрушень на цьому ринку. Так, 
загальна кількість страхових компаній посту-
пово зменшується і станом на 30.06.2016 
становить 343, що на 113 менше, ніж у 
2010 р., у тому числі СК life – 45 компаній, СК 
non-life – 298 компаній. Порівняно з 2010 р. 
у 2015 р. на 6 654,3 млн. грн. збільшився 
обсяг надходжень валових страхових пре-
мій, також на 9 027,2 млн. грн. збільшився 
обсяг чистих страхових премій. Дане збіль-
шення свідчить про значне зростання обсягів 
вихідного перестрахування всередині кра-
їни та відповідне зростання частки прямого 
страхування від фізичних та юридичних осіб. 
Страхові резерви також мають тенденцію до 
зростання і станом на 30.06.2016 становлять 
19 036,8 млн. грн. 

Розглянувши динаміку основних показни-
ків діяльності страхових компаній у період 
2010 р. –І півріччя 2016 р., дослідимо діяль-
ність страховиків як інституційних інвесторів 
на вітчизняному ринку. Для аналізу основних 
напрямів інвестування вітчизняних страхових 

Таблиця 2
Основні показники діяльності страхового ринку України  

за період 2010 р. – І півріччя 2016 р. [4]

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
І пів-
річчя 

2016 р. 
Кількість страхових ком-
паній: 456 442 414 407 382 361 343

− у т. ч. СК non-Life 389 378 352 345 325 312 298
− у т. ч. CК Life 67 64 62 62 57 49 45
Страхова діяльність, млн. грн.
Валові страхові премії 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 16327,0
Валові страхові виплати 6104,6 4864,0 5151,0 4651,8 5065,4 8100,5 3954,5
Рівень валових виплат, % 26,4 21,4 23,9 16,2 18,9 27,2 24,2
Чисті страхові премії 13327,7 17970,0 20277,5 21551,4 18592,8 22354,9 12982,0
Чисті страхові виплати 5885,7 4699,2 4970,0 4566,6 4893,0 7602,8 3771,8
Рівень чистих виплат, % 44,2 26,2 24,5 21,2 26,3 34,0 29,1
Страхові резерви та активи, млн. грн.
Обсяг сформованих 
страхових резервів: 11371,8 11179,3 12577,6 14435,7 15828,0 18376,3 19036,8

− резерви зі страхування 
життя 2185,2 2663,8 3222,6 3845,8 5306,0 6889,3 11888,1

− технічні резерви 9186,6 8515,5 9355,0 10589,9 10522,0 11487,0 7148,7
Загальні активи страхо-
виків 45 234,6 48 122,7 56 224,7 66 387,5 70 261,2 60 729,1 54 722,2
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компаній розглянемо детальніше структуру 
їхніх активів.

Вітчизняні страхові компанії під час здій-
снення інвестиційної діяльності розміщують 
близько 25% вільних грошових коштів у бан-
ківських вкладах. З огляду на сучасний рівень 
розвитку фінансового ринку України, депозити 
залишаються найбільш інвестиційно прива-
бливим фінансовим інструментом для стра-
хових компаній. Але останнім часом спостері-
гається призначення тимчасової адміністрації 
в банківських установах, в яких відкрито депо-
зити страховиків, що підвищує ризик неповер-
нення коштів.

Незважаючи на переваги інвестування в 
банківські вклади, останніми роками вини-

кла тенденція до зменшення їх питомої ваги 
в структурі інвестиційних портфелів страхо-
вих компаній унаслідок падіння відсоткових 
ставок та постійних кризових явищ у банків-
ській системі. Також приблизно до 40% акти-
вів страхових компаній зосереджено у цінних 
паперах (акціях, облігаціях, іпотечних серти-
фікатах та цінних паперах, що емітуються 
державою). 

У деякі активи страховики протягом шести 
останніх років не бажають або майже не бажа-
ють вкладати кошти. Це банківські метали, 
інвестиції в економіку України за напрямами, 
кредити страхувальникам-громадянам, що 
видаються в порядку, встановленому Нацком-
фінпослуг і погодженому з Національним бан-

Таблиця 3
Активи страхових компаній України за період з 2010 р. до І півріччя 2016 р., млн. грн. [4]

Структура активів 2010 2011 2012 2013 2014 2015 І півріччя 
2016 р.

Активи, визначені ст. 31 
ЗУ «Про страхування», 
у тому числі:

27695,0 28642,4 48831,5 37914,0 40530,1 36418,0 33742,2

1) грошові кошти на 
поточних рахунках 1770,2 2073,1 2039,5 2184,7 2789,7 2531,0 3134,1

2) банківські вклади 
(депозити) 6464,6 7819,1 8922,1 9296,4 9031,8 12603,8 10954,7

3) банківські метали 79,3 70,5 48,2 25,2 36,4 36,9 29,2
4) нерухоме майно 2182,6 2054,0 2151,5 1965,3 2045,5 2216,4 2229,9
5) акції 10905,8 12529,0 28761,1 17834,3 18009,1 11901,4 8869,3
6) облігації 652,7 780,3 1071,70 755,6 809,6 735,1 526,2
7) іпотечні сертифікати 66,7 95,9 132,6 388,8 468,3 38,6 81,5
8) цінні папери, що емі-
туються державою 1523,4 1447,5 2282,8 2355,4 3390,0 2604,3 4269,4

9) права вимоги до 
перестраховиків 3940,1 1647,3 3252,3 3038,5 3867,4 3740,6 3601,3

10) інвестиції в еконо-
міку України за напря-
мами, визначеними 
КМУ [5], у тому числі:

86,1 77,6 77,1 52,1 61,4 0,9 30,2

10.1) розроблення та 
впровадження висо-
котехнологічного 
устаткування, іншої 
інноваційної продукції, 
ресурсо- та енергозбе-
рігаючих технологій

72,4 72,3 72,2 49,1 59,3 0,4 0,4

10.2) розвиток інфра-
структури туризму 8 2,6 2,2 0,3 2,2 0,5 29,8

10.3) будівництво житла 4,3 2,7 2,7 2,7 0 0 0
11) кредити страхуваль-
никам-громадянам 5 4,6 4,6 4,6 4,6 0,3 0,3

12) довгострокові кре-
дити для житлового 
будівництва

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

13) готівка в касі 18,3 43,2 10,8 13,1 16,2 9,1 15,9
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ком України, довгострокові кредити для жит-
лового будів-ництва. В іпотечні сертифікати 
страховики не інвестують, оскільки в нашій 
країні на сучасному етапі відсутній ліквідний 
ринок таких цінних паперів, отже, такі вкла-
дення не зможуть забезпечити основні прин-
ципи інвестування коштів страхових резер-
вів. Стосовно банківських металів, зокрема 
золота, слід зазначити, що такі вкладення є 
доволі перспективними, особливо з огляду на 
наслідки економічної кризи. 

Страхові компанії мають право також роз-
міщувати активи в галузі економіки, перелік 
яких затверджено Кабінетом Міністрів Укра-
їни. Щодо інвестицій у національну економіку, 
то існує досить серйозна проблема. Страхові 
організації в Україні не виконують тієї ролі, 
котру вони виконують у розвинутих країнах, а 
саме забезпечення коштами економіки. Так, 
інвестиції в економіку України за напрямами 
станом на 30.06.2016 становлять 30,2 млн. грн. 
із 33,7 млрд. грн. усієї суми активів. Ще гірша 
ситуація з кредитами страхувальникам-гро-
мадянам і довгостроковими для житлового 
будівництва. У ці активи теоретично можуть 
інвестувати компанії зі страхування життя, але 
фактично вкладень не спостерігається.

Напрями інвестування вітчизняних стра-
ховиків помітно відрізняються від зарубіжних, 
хоча й структура інвестицій страхових компа-
ній у різних країнах світу неоднакова. У США 
більша частка активів (близько 60%) припа-
дає на корпоративні акції й облігації. Також 
американські страхові компанії спрямовують 

капіталовкладення в такі галузі економіки, 
як хімічна, нафтова, нафтопереробна, елек-
тронна, машинобудівна. У Франції більша 
частка коштів вкладається в державні і кор-
поративні облігації (70% і 22% відповідно). 
У Німеччині структура інвестицій виглядає 
так: державні і корпоративні облігації – 12%, 
акції – 23%, надані позики та інші боргові 
зобов’язання – 45,5%. В Англії 68,2% акти-
вів страхових компаній розміщені в акціях та 
інших цінних паперах (комерційних векселях, 
казначейських векселях, депозитних сертифі-
катах) [6, с. 111–115; 7, с. 6–11].

Досвід розвинутих іноземних країн показує, 
що в умовах ринкової економіки страхування 
є важливим чинником розгортання інвести-
ційної діяльності. Основним джерелом одер-
жання прибутку для страхових компаній біль-
шості розвинених країн є не збір страхових 
платежів, а кошти від інвестування пріоритет-
них галузей економіки та інноваційних проек-
тів. В Україні ж спостерігається протилежна 
ситуація: у структурі інвестиційного портфеля 
українських страхових компаній переважають 
капіталовкладення в цінні папери, серед яких 
перше місце посідають акції. 

На сучасному етапі в економіці України від-
буваються негативні тенденції, які потребують 
урахування під час формування страхового 
ринку, тобто основними причинами недостат-
нього розвитку інвестиційної діяльності укра-
їнських страховиків є [8, с. 205–212]: 

– недосконалість нормативно-правового 
регулювання у сфері страхуван-ня, неповна 

Рис. 1. Фактори, що стримують розвиток інвестиційної діяльності  
українських страхових компаній [9]
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відповідність законодавства європейським 
стандартам;

–  жорстке державне регулювання про-
цесу розміщення коштів страхових резервів; 

– низький рівень капіталізації вітчизняних 
страховиків; 

– нерозвинений фондовий ринок та від-
сутність надійних фінансових інструментів 
для проведення ефективної інвестиційної 
політики; 

–  високі інвестиційні ризики і низький 
рівень корпоративного управління; 

– відсутність практики розроблення діє-
вих інвестиційних стратегій; 

– непрозорість страхового ринку.
Для українського страхового ринку харак-

терною є ситуація, коли страхові компанії 
займаються переважно власне страховою 
діяльністю та значно менше – інвестиційною, 
на це впливає низка стримуючих факторів, 
динаміка яких представлена на рис. 1.

Дослідження експертів показали, що серед 
стримуючих факторів на розвиток інвестицій-
ної діяльності страхових компаній негативний 
вплив (порядку 70%) передусім має політична 
та економічна нестабільність у країні, під-
твердженням чому є загальна невизначеність 
місця та ролі страхування в українському сус-
пільстві та неузгодженість регуляторної полі-
тики у сфері страхування. Також уповільнює 
розвиток інвестиційної діяльності страховиків 
обмежений перелік інвестиційних інструмен-
тів, в які б могли вкладати кошти страхові 
компанії (47,1% експертів). 

Значний вплив на інвестиційний розви-
ток страховиків мають і надмірна зарегульо-

ваність ринку (35,3%), висока ризикованість 
вкладень та їх низька дохідність (35,3%), 
корупція (29,4%). Проте відсотки цих фак-
торів невпинно зростають і на даному етапі 
сучасності потребують детальнішої уваги екс-
пертів та законодавчих органів влади. Майже 
однаковий ступінь впливу (понад 17%) мають 
такі фактори, як відсутність фахівців, низька 
прибутковість інвестицій та недостатній обсяг 
інформації, що впливає на прийняття інвес-
тиційних рішень. Відносно незначний відсо-
ток впливу мають низька ліквідність об’єктів 
інвестування (11,8%) та колізії в законодав-
стві (близько 6%).

За останні два-три роки у зв’язку з негатив-
ними подіями в країні на страховому ринку 
практично одночасно активізувалося декілька 
серйозних ризиків: революційна зміна влади, 
окупація частини території і антитерористична 
операція на сході країни, де вже неможливо 
вести стра-хову діяльність (близько 25% стра-
хового бізнесу), девальвація гривні (більше 
300%), інфляція (понад 25%), відплив із банків 
близько 30% депозитів фізичних осіб і загальне 
погіршення ділової активності підприємств.

Висновки з цього дослідження. Вище-
перераховані проблеми та розглянуті стриму-
ючі фактори зумовлюють проведення роботи 
з подолання наявних проблем і створення 
сприятливих умов для інвестиційної діяль-
ності для підвищення якості страхових послуг 
та інвестиційного потенціалу страховиків. 
Це дасть змогу стабілізувати промисловість, 
створити конкуренцію банківським установам 
та забезпечити економіку довгостроковими 
інвестиціями.
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Проблеми в розвитку бізнес-планування банків України
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Стаття присвячена актуальним питанням визначення ефективного процесу планування діяльності бан-
ків в умовах політичної та економічної нестабільності. Досліджено найважливіші проблеми щодо організації 
процесу бізнес-планування. Проаналізовано та систематизовано фактори, що спричинюють повільне запро-
вадження якісного планування у банках. Доведено, що найбільш поширеною внутрішньою проблемою є слаб-
кість аналітичних служб банків.

Ключові слова: банківська діяльність, бізнес-план, бізнес-планування банків, механізм, система 
управління.

Сергеева Е.С. ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ БАНКОВ УКРАИНЫ
Статья посвящена актуальным вопросам определения эффективного процесса планирования деятель-

ности банков в условиях политической и экономической нестабильности. Исследованы наиважнейшие про-
блемы по поводу организации процесса бизнес-планирования. Проанализированы и систематизированы 
факторы, которые обусловливают медленное внедрение качественного планирования в банках. Доказано, 
что наиболее распространенной внутренней проблемой является слабость аналитических служб банков.

Ключевые слова: банковская деятельность, бизнес-план, бизнес-планирование банков, механизм, си-
стема управления.

Sergeeva O.S. PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS PLANNING OF THE BANKS IN 
UKRAINE

The article deals with the topical issues of the definition of the effective planning process of banks’ activities in the 
volatile political and economic environment. The most important problems in the organization of the business planning 
process are explored. Analyzed and systematized are the factors that hinder the implementation of a proficient plan-
ning in banks. The poor performance of the analytics department of the bank is defined as the core inner problem.

Keywords: banking, business plan, Business Planning Banks, mechanism, management system.

У сучасних економічних умовах плану-
вання є невід’ємним елементом управління 
грошовими потоками в банках, адже дає 
змогу орієнтуватись на довгострокові резуль-
тати, успішно розробляти заходи, що забезпе-
чать досягнення поставлених цілей, ефектив-
ніше контролювати діяльність банків. Проте, 
як показує практика сучасних економічних 
відносин, ефективність системи планування 
є недостатньою. А отже, сьогодні з’являється 
об’єктивна задача підвищення ефективності 
діяльності банків, яка може бути вирішена 
через удосконалення системи бізнес-плану-
вання. Адже головною метою планування є 
покращення ефективності та конкурентоспро-
можності діяльності банківської установи [1].

Нами визначено, що питання планування 
грошових потоків банків у вітчизняній науко-
вій літературі досліджується фрагментарно, 
комплексні дослідження сутності та техноло-
гій планування практично відсутні. Сучасна 
економіка та проблеми у світовій фінансовій 
сфері ставлять перед банками нові вимоги 

щодо фінансового планування та, зокрема, 
планування грошових потоків.

Водночас практика бізнес-планування в 
банках, що існує сьогодні, надмірно спрощена, 
носить суб’єктивний характер і заснована 
головним чином на принципі планування «від 
досягнутого» [1]. У цих умовах планування 
в банках не здійснює свої функції, а саме 
не мотивує менеджерів на досягнення цілей 
банку, не координує події, що відбуваються в 
банку, не знижує рівень банківських ризиків. 
Нами доведено, що банки не спроможні одер-
жати позитивні результати за умови застосу-
вання цього принципу [1, с. 355–356].

Ефективна система бізнес-планування 
банківської діяльності відіграє одну з най-
важливіших ролей у функціонуванні діяль-
ності банку, що неодноразово було відзна-
чене вітчизняними та зарубіжними вченими 
[2]. Але, незважаючи на це, в процесі пла-
ново-прогнозної діяльності та недосконалості 
методичних підходів до її практичної реаліза-
ції українські банкіри стикаються з проблемою 
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недостатності вітчизняного досвіду в процесі 
бізнес-планування.

Тому стає за необхідне виділити декілька 
передумов, що спричинюють повільне запро-
вадження планування в діяльність банків, 
які слід розглядати на мікро- та макрорівнях 
[2, с. 28] (рис. 1).

Слід зазначити, що значним недоліком 
української практики планування в банківській 
установі є те, що воно переважно є втілен-
ням фінансового прогнозування діяльності 
банку на основі екстраполяції даних загалом 
(рідше – в розрізі територіальних підрозділів), 
а не реальним планом його розвитку в роз-
різі територіальних та структурних підрозділів 
із врахуванням стану конкретних банківських 
послуг як основних об’єктів, що своїм обсягом 
та якістю здійснюють безпосередній вплив на 
розмір прибутку банку [3].

Проте, незважаючи на прагнення країни 
приєднатися до європейської спільноти та 
підвищити стандарти якості банківських про-
дуктів та послуг, серед більшості банківських 
установ переважає позиція, що відхиляє 
доцільність розробки розгорнутого бізнес-
плану і передбачає як альтернативу стисле 
техніко-економічне обґрунтування [4]. Іноді 
вважається, що відсутність проробленого біз-
нес-плану може бути компенсована знанням 
«глибин» вітчизняної банківської системи та 
інтуїцією [4].

Найважливішою проблемою в процесі біз-
нес-планування вітчизняних банків є реаль-
ність формованих планів [5]. Наявність обґрун-
тованого плану на досить тривалий проміжок 

часу дає можливість здійснити реальне й 
ефективне управління. Нереальність планів 
зумовлена, як правило, необґрунтованими 
плановими даними щодо реалізації банків-
ських продуктів, плановою часткою коштів 
у розрахунках, заниженими строками пога-
шення заборгованості, роздутими потребами у 
фінансуванні (витрати підрозділів на технічне 
обслуговування, капітальний ремонт, загаль-
ногосподарські витрати тощо) [5]. Отже, сфор-
мовані плани не є реальним інструментом 
управління. Однією з головних причин цього 
факту є функціональна роз’єднаність підроз-
ділів, що беруть участь у складанні планів [5].

Другою найважливішою проблемою є опе-
ративність складання планів. Причини низь-
кої оперативності полягають у відсутності 
чіткої системи підготовки й передачі плано-
вої інформації з відділу у відділ, необхідності 
довгих процедур ітераційного узгодження 
планів, недостатній кількості і недостовірності 
інформації [5]. Дуже часто процедури фор-
мування бізнес-плану будуються на незадо-
кументованих взаєминах між відділами, теле-
фонних дзвінках, нестандартних документах 
тощо [5].

Ці дві проблеми, як наслідок, формують 
третю – непрозорість планів для керівництва.

Відсутність послідовності операцій, яка 
проходить через всі відділи, що має своєю 
метою задоволення потреб керівництва в 
інструменті управління, приводить до від-
риву довгострокових планів (наприклад, на 
5 років) від короткострокових (місяць, тиж-
день) [5]. Короткострокові плани формуються 

Рис. 1. Фактори, що спричинюють повільне запровадження планування 
(авторська розробка)

Макроекономічні фактори:

недосконалість нормативно-
законодавчої бази;

недостатність накопиченого 
досвіду;

відсутність відповідно 
підготовлених фахівців;

фінансова неграмотність 
населення;

швидка та непередбачувана зміна 
ситуації на ринку;

складність планування діяльності 
банку на значні проміжки часу.

Мікроекономічні фактори:

специфічні ознаки бізнес-моделі 
будь-якої банківської установи:
- організаційна структура;
- система цінностей;
- внутрішня культура;
- штат працівників;
- методи керівництва;
- методи мотивації персоналу.
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за своїми законами і мають на меті розподіл 
коштів за напрямами і проектами, керівники 
яких зуміли вибити ресурси з генерального 
керівника і його заступників. Звичайно, зараз 
зустрічаються установи, де ця проблема зна-
чною мірою вирішена, але для більшості з них 
вона продовжує залишатися актуальною [5].

Ці проблеми обумовлені різними причи-
нами: це й недостатня оперативність отри-
мання первинних облікових документів, 
територіальна віддаленість банківських під-
розділів, проблеми зі зв’язком, невідповід-
ність системи аналітичного обліку завданням 
управління (особливо це стосується форм 
фінансової звітності), недостатність людських 
і матеріальних ресурсів тощо [5].

Слід зазначити, що правильна організа-
ція процесу бізнес-планування дає змогу 
досягти якісного зростання ефективності про-
цесу бізнес-планування банку з урахуванням 
можливості його своєчасного корегування [5]. 
Також створить можливість для проведення 
об’єктивної оцінки стану і розвитку банків-
ського бізнесу забезпечення єдиної та узго-
дженої політики банку, спрямованої на ство-
рення стійких конкурентних переваг на ринку 
банківських послуг [5].

Відсутність узгоджених дій між законодав-
чою та виконавчою владою стає основою 
теперішньої відсталості вітчизняної норма-
тивно-правової бази у банківській сфері [5]. 
Недосконалість законодавчої бази процесу 
бізнес-планування не дає право Національ-
ному банку України повністю втручатися у 
процес бізнес-планування діяльності банку 
[5]. Тому сьогодні вітчизняні банки складають 
бізнес-плани на основі лише внутрішніх поло-
жень кожного банку. Як наслідок, може відбу-
тися ситуація, за якої бізнес-план формально 
буде існувати тільки як документ [5].

Занадто розтягнуті терміни процесів скла-
дання, розгляду і затвердження бізнес-плану 
є спільними для більшості українських банків 
[5]. Як наслідок, може виникнути велика різ-
ниця між планом та реальними результатами, 
а відсутність гнучкості бізнес-плану у частині 
його перегляду обумовлює обов’язковість 
удосконалення процесу бізнес-планування 
діяльності банків, проведення моніторингу 
результатів його виконання та складання 
основних рекомендацій щодо їх практичної 
реалізації [5, с. 157].

Говорячи про прямий вплив на ефектив-
ність процесу бізнес-планування, необхідно 

Таблиця 1
Стратегічні цілі та методика бізнес-планування деяких українських банків [7]

№ Назва банку Стратегічні цілі Методика бізнес-
планування

1 ПАТ КБ «При-
ватбанк»

Бути лідером з надання платіжних та 
інших банківських послуг населенню та 
юридичним особам, переходячи від обслу-
говування у відділеннях банку до роботи з 
клієнтами через засоби зв’язку

Бізнес-планування здійсню-
ється «згори вниз» з вико-
ристанням методу функціо-
нально-вартісного аналізу та 
експертного методу

2 ПАТ «Ощад-
банк»

Впровадження сучасних банківських тех-
нологій та продуктів як основи підвищення 
операційної ефективності та забезпечення 
зваженого і стійкого зростання у довго-
строковій перспективі

Процес бізнес-планування 
здійснюється «згори вниз» 
під контролем Міністерства 
Фінансів України та Кабінету 
Міністрів України

3
ПАТ «Райф-
файзен Банк 
Аваль»

Підвищення якості обслуговування клієнтів 
з використанням свого досвіду та досвіду 
банків, які входять до групи «Райффайзен 
Банк Інтернаціональ», а також сучасних 
технологій

Процес бізнес-планування 
передбачає розробку керів-
ництвом планів загалом 
по банку та за різними 
об’єктами управління

4 ПАТ «Альфа-
Банк»

Надання кожному клієнту повного комп-
лексу найсучасніших банківських продук-
тів і послуг за постійного впровадження 
новітніх досягнень в галузі інформаційних 
технологій, удосконаленні бізнес-процесів 
та підвищенні рівня сервісу

Бізнес-планування здій-
снюється з використанням 
різних методів, спрямова-
них на реалізацію стратегії 
диференціації

5 ПАТ «ВТБ 
Банк»

Диверсифікація бізнесу, в результаті якої 
буде створено кілька опорних бізнес-
напрямів, які мають значну вагу в прибутку 
банку: корпоративний, інвестиційний і роз-
дрібний бізнес, зарубіжну мережу

Бізнес-планування здійсню-
ється за окремими функ-
ціональними напрямами із 
залученням експертів
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розглянути внутрішні проблеми розвитку 
самих банків, які стримують здійснення ефек-
тивного бізнес-планування їх діяльності.

У табл. 1 представлені стратегії та способи 
бізнес-планування діяльності деяких вітчиз-
няних банків [6, с. 50–51].

Великі українські банки, як правило, зорієн-
товані на стратегію диференціації, яка має за 
мету створення репутації за рахунок великого 
асортименту банківських послуг. Ця страте-
гія передбачає значні витрати банку на про-
сування великого асортименту банківських 
послуг. Перед тим як вкладати кошти у розви-
ток певного напряму діяльності або створю-
вати новий банківський продукт, великі банки 
стараються визначити ефективність вкладень, 
що досягається за рахунок правильної органі-
зації процесу бізнес-планування їх діяльності.

Більшість вітчизняних банків, які займа-
ють велику частку на ринку, здійснюють біз-
нес-планування за методом «згори вниз» з 
використанням експертних послуг. Невеликі 
та регіональні українські банки у своїй діяль-
ності стараються мінімізувати власні витрати 
та орієнтуються на стратегію низьких витрат. 
Тому процес бізнес-планування у таких бан-
ках є недосконалим, носить епізодичний та 
формальний характер [7].

Тому провідні вітчизняні банки мають наба-
гато більш чітку систему управління та бізнес-
планування діяльності банку. Це дає право 
їм набагато ефективніше вести конкурентну 
боротьбу, оскільки вони мають гнучку стра-
тегією поведінки на ринку. Так, висока капіта-
лізація та більш якісні процедури управління 
розвитком бізнесу банків, які займають більшу 
частку на ринку, створюють додаткові пере-
ваги для здійснення ефективного бізнес-пла-
нування порівняно з іншими банками. Отже, 
ефективність процесів бізнес-планування цих 
банків пояснюється такими перевагами:

1) більша ресурсна база, що дає змогу 
знизити її вартість [7];

2) можливість задоволення попиту в 
зовнішніх джерелах фінансування на тер-
міни, в обсягах і за цінами, які є недосяжними 
для багатьох менш розвинених вітчизняних 
банків [7];

3) менший тиск неопераційних витрат на 
рентабельність бізнесу через більш ефек-
тивне управління витратами та в результаті 
дії ефекту масштабу [7];

4) якість проектування послуг, що дає 
змогу відмовлятися від недостатньо перспек-
тивних сервісів на більш ранніх етапах і з мен-
шими витратами, що підвищує віддачу від них 
та ефективність використання персоналу [7];

5) здатність надання високотехнологічних 
банківських послуг і сервісів, що вимагають 
наявності персоналу такого рівня підготовки, 
який не часто можна зустріти в низькокапіта-
лізованих та менш розвинених банках [7].

Розвиток технологій процесу бізнес-пла-
нування діяльності вітчизняних банків може 
бути забезпечений лише за умови виперед-
жаючого якісного розвитку систем управління 
ними. Найбільшою мірою це стосується лік-
відації значного відставання у сфері банків-
ського менеджменту регіональних низько-
капіталізованих банків від інших учасників 
банківського ринку.

Висока значимість ефективного процесу 
бізнес-планування та створення якісного біз-
нес-плану як його кінцевого результату оче-
видна, оскільки спеціалізація банку перед-
бачає досягнення ефективності бізнесу за 
рахунок різкого зростання якості банківських 
продуктів в обраному сегменті. З цього випли-
ває необхідність постійного впровадження 
інновацій та підтримки розвитку технологій 
бізнес-планування діяльності вітчизняних 
банків на високому професійному рівні.
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Стойка В.С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ РОЗВИТКУ
У статті розглядаються особливості функціонування банків розвитку. Проаналізовано погляди вчених 

щодо діяльності банків розвитку та їх впливу на економічний розвиток країни. Визначено основні цілі банків 
розвитку. Обґрунтовано відмінності між банками розвитку та комерційними банками.
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Stojka V.S. FEATURES OF DEVELOPMENT BANKS
The article deals with the peculiarities of development banks. Scientists analyzed the views on the activities of 

banks and their impact on economic development. The main objectives of development banks. Grounded differenc-
es between development banks and commercial banks.

Keywords: development banks, socio-economic development, objectives of development banks, public policy, 
investment projects.

Постановка проблемы в общем виде. 
В структуре экономических систем практиче-
ски каждой развитой страны современного 
мира можно найти особый финансовый инсти-
тут, который в своём названии имеет словосо-
четание «банк развития» (“development bank”). 
Такие банки являются важным инструментом 
для реализации государственной экономиче-
ской политики в той или иной отрасли или в 
том или ином перспективном направлении. 
Они создаются для содействия долгосрочному 
экономическому и инновационному разви-
тию стран путем предоставления долгосроч-
ных кредитов и реализации консультативных 
программ. Банки развития выполняют допол-
нительные функции по обеспечению долго-
срочного кредитования социально значи-
мых проектов, реализация которых должна 
содействовать экономическому росту, а также 
модернизации экономики.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Вопросам сущности и деятель-
ности банков развития посвящены публика-
ции украинских и зарубежных исследовате-
лей. В частности, А.В. Матюшин и А.В. Аборчи 
[1] рассматривают национальные банки раз-
вития как инструмент обеспечения неоин-

дустриального роста; Ю.В. Киндзерский [2], 
С.В. Захарин [3], В.В. Корнеев [4] и В.М. Фур-
ман [5] обосновывают необходимость созда-
ния банка развития в Украине. Среди ино-
странных ученых, которые исследуют данную 
проблематику, следует выделить научные 
труды У. Даймонда [6], Ш. Боски [7], С. Чан-
драсекара [8], Н. Брука [9] и Е. Гуттиерез [10].

Формулировка целей статьи (поста-
новка задания). Несмотря на наличие зна-
чительного количества научных публикаций, 
изучение деятельности банков развития 
является крайне актуальным и имеет также 
практический интерес для нашей страны. 
За период независимости Украины пред-
принималось несколько попыток создания 
подобного финансового учреждения, но все 
они были безрезультатными. Поэтому целью 
статьи является определение особенностей 
функционирования банков развития и их 
роли в экономической политике государства.

Изложение основного материала иссле-
дования. Автор одной из классических работ, 
посвящённых банкам развития (далее – БР), 
У. Даймонд [6] обращает внимание на то, что 
во многих странах банки развития создава-
лись в качестве инструмента финансирования 
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конкретных проектов. Они сыграли ключевую 
роль в послевоенном восстановлении эконо-
мики стран Западной Европы, а также помогли 
при осуществлении «большого скачка», при-
ведшего к появлению новых индустриальных 
государств. Автор отмечает, что, исходя из 
поставленных перед банком развития целей, 
эти институты в разных странах могут значи-
тельно отличаться друг от друга по собствен-
ности, сферам деятельности, проводимой 
политике и осуществляемым операциям. 
Также У. Даймонд [6] констатирует, что обоб-
щающим для них есть тот факт, что все они 
являются спонсируемыми правительством 
финансовыми учреждениями, направленными 
в первую очередь на предоставление долго-
срочных кредитов в экономику.

Вскоре после появления работы У. Дай-
монда было опубликовано ещё одно иссле-
дование, а именно работа Ш. Боски “Problems 
and Practices of Development Banks” [7], в 
которой автор отмечает, что термином «банк 
развития» обозначаются правительственные 
или частные институты, основной функцией 
которых является осуществление средне- 
и долгосрочных инвестиций в промышлен-
ные проекты. Данное определение несколько 
отличается от точки зрения У. Даймонда, в 
частности, оно предполагает, что БР может 
быть как государственным, так и частным. 
Однако когда речь идет о национальном БР, 
зачастую имеются в виду институты, так или 
иначе контролируемые правительством [1].

Большая часть исследователей, посвятив-
ших свои работы проблемам функционирова-
ния национальных БР, приводят определения, 
во многом схожие с приведенными выше. Так, 
С. Чандрасекар [8] отмечает, что правитель-
ства создают БР, наделяя их полномочиями 
на предоставление долгосрочных кредитов 
на условиях, которые обеспечивают устойчи-
вость поступления инвестиций в экономику. 
В связи с этим основной целью создания БР 
является обеспечение того, чтобы процессы 
финансовой экспансии в банковском секторе 
совпадали с экономической политикой прави-
тельства, частью которой является целевое 
направление необходимого количества кре-
дитов по приемлемой процентной ставке в те 
или иные сферы экономики.

Американский специалист в области бан-
ков развития Н. Брук [9] указывает на то, что 
появление БР связано с практической реа-
лизацией теорий и моделей экономического 
развития таких экономистов, как, например, 
П. Розенштейн-Родан, А. Хиршман, А. Льюис, 

У. Ростоу, С. Фуртаду, Г. Зингер. Рост ВВП и 
национального дохода ученые напрямую свя-
зывали со сбережениями и капитальными 
инвестициями, объёмы которых в развиваю-
щихся странах практически всегда недоста-
точны. Перед правительством стоит задача 
мобилизовать дополнительные ресурсы 
для долгосрочного инвестирования, резуль-
татом чего должен стать самоподдержива-
ющийся рост экономики. Эта идея легла в 
основу доктрин развития многих государств, 
а также способствовала созданию ряда круп-
ных международных финансовых институтов, 
в частности МБРР.

После Второй мировой войны, в 1950-е 
и 1960-е годы, в Африке, Азии и Европе 
было основано множество банков развития. 
В основном опыт их создания был успешным. 
Позднее многие развивающиеся страны и 
страны с низкими доходами, вдохновленные 
этим успешным опытом и в условиях соци-
ально-экономических проблем, основали свои 
БР. Однако многие из подобных институтов 
второй волны показывали крайне неудовлет-
ворительные результаты. Поэтому в 1980-е и 
1990-е годы началось повсеместное их закры-
тие, реструктуризация или приватизация.

Не принимая во внимание тот факт, что 
ранние банки развития показали в общем 
хорошие результаты, в 1990-е годы прочно 
закрепилось мнение о том, что БР неэффек-
тивны и плохо функционируют. Общеприня-
той стала идея о том, что для финансового 
сектора достаточно того, что государство 
создает благоприятную среду, соответствую-
щие общие условия и особенно обеспечивает 
эффективное регулирование и надзор. БР 
считались нефункциональными в условиях 
рыночной экономики, а также, впрочем, за 
исключением микрофинансовых учреждений, 
не находилось убедительного обоснования 
политического вмешательства в процессы 
финансового рынка.

Однако в конце 1990-х годов начался пере-
смотр концепции БР. Это началось в странах 
с переходной экономикой Центральной и 
Восточной Европы. Учитывая значительные 
потребности в инвестициях, а также реструк-
туризацию, модернизацию их экономик и 
неспособность их коммерческих финансовых 
секторов предоставить таковое, многие пра-
вительства обратились к созданию БР для 
того, чтобы решить или хотя бы смягчить эти 
проблемы [11, с. 6].

К концу ХХ века в мире насчитывалось 
около 750 банков развития, из них 32 были 
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региональными и около 700 – национальными 
банками развития, включая специализирован-
ные: экспортные, банки развития сельского 
хозяйства, банки поддержки малого бизнеса 
в 185 странах. Иначе говоря, на 1 страну при-
ходится в среднем 3 банка развития: из них 
95,8% составляют национальные банки раз-
вития, 4,2% – международные и региональ-
ные банки развития. В развивающихся стра-
нах в среднем 3 и более банков развития, в 
то время как в развитых странах их гораздо 
меньше. Тенденция такова, что банки раз-
вития преимущественно создают в странах с 
развивающейся экономикой, так как они при-
званы «оживить» экономику страны, способ-
ствовать ее долгосрочному экономическому 
росту. Так, например, в Мексике совершают 
деятельность 4 банка развития, на Филиппи-
нах – 5, а в Малайзии – 4 [12, с. 12].

Таким образом, большое количество бан-
ков было создано более чем три десятилетия 
назад и в настоящее время все еще функци-
онирует, несмотря на жесткую критику бан-
ков развития в 80-х и 90-х годах и возросшую 
роль частных финансовых институтов. Кроме 
этого, в течение последних 20 лет, в то время 
как правительства по всему миру проводили 
приватизацию государственных финансовых 
институтов, несколько стран создали новые 
государственные банки развития. Примеры 
таких недавно созданных банков развития 
следующие: Банк развития Болгарии, Анголы, 
банки развития территорий в Мексике, экс-
портное агентство в Омане, банки развития 
МСБ в Таиланде и Индии. Новые банки раз-
вития создаются в Сербии, Боснии и Герце-
говине, Малави, Мозамбике, в странах СНГ. 
Банки развития действуют даже в таких стра-
нах, где их деятельность трудно представить. 
Например, Банк развития Папуа-Новой Гви-
неи, Банк развития Габона, Банк развития 
Антигуа и Барбуды, Банк развития Тонги, 
Банк развития Федеративных штатов Микро-
незии, Банк развития Островов Кука.

В 2015 году созданы Новый банк развития 
БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций. Средства массовой информации 
недавно сообщили о планах по созданию новых 
банков развития в Великобритании и США. Это 
говорит о том, что большинство правительств 
по-прежнему видит в банках развития инстру-
мент содействия экономическому развитию и 
реализации приоритетов государства.

В международной практике используются 
несколько толкований сущности БР. В доку-
ментах ООН банки развития определяются 

как финансовые учреждения, созданные для 
стимулирования экономического развития с 
учетом направлений социального развития и 
региональной интеграции путем предостав-
ления долгосрочного финансирования или 
финансирования проектов, генерирующих 
положительное влияние на экономическую 
сферу [13, с. 11–12].

Мировой банк предлагает под БР понимать 
банки или финансовые учреждения, в кото-
рых как минимум 30% капитала принадлежит 
государству и которым предоставлен четкий 
правовой мандат для достижения социально-
экономических целей в регионе, экономиче-
ском секторе или некотором сегменте рынка 
[14, с. 4].

В 2005 году Департамент по экономиче-
ским и социальным вопросам ООН подгото-
вил доклад «Переосмысление роли наци-
ональных банков развития» [13], в котором 
специалисты ООН попытались увидеть 
новую роль банков развития в современной 
экономике. В указанном докладе, ОЭСР [15], 
Ассоциации банков развития [9], Конгресса 
США [16], других материалах ООН [17] и Все-
мирного Банка [10; 18] выделены пять целей 
национальных банков развития.

1) Экономическое развитие. Одним из 
старейших банков развития мира с прямо 
сформулированной подобной целью в Законе 
о создании (в 1853 году), был “Banco Estado in 
Chile” («развитие национальной экономиче-
ской активности»). Участие банков развития 
в национальных экономиках концентрируется 
на инфраструктурных проектах в транспорт-
ном, телекоммуникационном и энергетиче-
ском секторах. Очевидна причина, по кото-
рой инфраструктурные проекты кредитуются 
банками развития – это их высокие капиталь-
ные затраты, которые, как правило, не могут 
быть профинансированы в коммерческих 
банках. Такие проекты способствуют страте-
гическому долгосрочному развитию страны 
(региона) и росту социального благополучия 
граждан. Инфраструктурные проекты имеют 
медленную, но верную отдачу от инвести-
ций и в итоге снижают кредитные риски, хотя 
могут создавать временные проблемы с лик-
видностью. Значителен вклад банков раз-
вития в экономическое развитие через под-
держку малого и среднего бизнеса. Другие 
ключевые направления банков развития в 
национальной экономике – международная 
торговля, сельское хозяйство, туризм, жилье.

2) Инновационное развитие. В XXI веке, 
в эпоху строительства экономики знаний, 
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возникла новая роль банков развития – они 
стали центральным элементом инновацион-
ной системы страны и успешно с помощью 
создаваемых при их участии венчурных фон-
дов финансируют инновационные проекты.

3) Социальное развитие. Бразильский 
банк развития (BNDES) прямо декларирует 
своей целью увеличение социальной вовле-
ченности и уменьшение неравенства. Все 
универсальные банки развития содействуют 
разрешению социальных проблем: обеспече-
ние занятости и улучшение доступа к базовым 
общественным услугам в образовании, здра-
воохранении, жилье. Многие банки развития 
вносят вклад в устранение региональных и 
территориальных диспропорций и активно 
содействуют в этом, в частности, поддержи-
вая сельское хозяйство регионов.

4) Защита окружающей среды, адапта-
ция к изменениям климата, устойчивое раз-
витие. Это направление деятельности оста-
ется центральным у банков развития – они 
финансируют экологически чистые произ-
водства, вкладывают средства в энергетику 
и энергосберегающие проекты, проекты по 
борьбе с изменением климата и адаптации 
экономик к этим изменениям. Иногда к этому 
направлению относят и территориальное 
устойчивое развитие, включая устранение 
диспропорций в региональном развитии и 
поддержку сельского хозяйства.

5) Поддержание финансовой стабиль-
ности. После кризиса 2007–2009 годов в 
мандат банков развития всех стран вносят 
требование участия банков развития в обе-
спечении устойчивости финансовой системы 
страны и валютно-финансовых рынков путем 
обеспечения доступа к финансированию в 
предкризисный и кризисный период. Контрци-
клическая деятельность банков развития, 
противодействие проблеме «финансовых 
пузырей» являются ныне одними из целей 
банков развития.

Действительно, на современном этапе 
развития перед человечеством стоят цели 
и задачи «органического роста», решение 
которых не подвластно рыночным механиз-
мам без соответствующей поддержки госу-
дарства. Именно в таких условиях особая 
роль принадлежит банкам развития. В част-
ности, С.Ю. Глазьев [19, с. 28] отмечает, что в 
XXI веке завершается доминирование пятого 
технологического уклада и начинается фор-
мирование шестого, что определяет суще-
ственные изменения в институциональных и 
социальных системах, а также требует новых 

механизмов поддержки развития. При пере-
ходе общества к инновационной (постинду-
стриальной) стадии развития формируется 
такая модель экономического развития, в 
которой определяющее значение имеет чело-
веческий потенциал в его взаимодействии с 
окружающей средой – модель устойчивого 
развития [20, с. 364].

Таким образом, в своей деятельности 
БР должен учитывать социально-экономиче-
ское развитие страны, предпочитая финан-
сирование отраслей экономики, а также 
производственной инфраструктуры, иннова-
ционных и инвестиционных проектов с целью 
стимулирования социальной сферы. Кроме 
названных особенностей, можно выделить 
еще ряд важных характеристик БР, имеющих 
принципиальное значение для решения воз-
ложенных на них задач и определяющих их 
важность для целей модернизации и структур-
ной перестройки экономики. Главные отличия 
банков развития от коммерческих заключа-
ются в следующем [21, с. 13; 22, с. 83–84].

1) БР используют специфический меха-
низм мобилизации кредитных ресурсов, они, 
как правило, не совершают депозитные опе-
рации, поскольку источником их финансиро-
вания главным образом являются средства 
государственного бюджета, частично – кре-
диты правительства, полученные от между-
народных финансовых организаций. Это глав-
ное отличие банков развития от коммерческих 
банков и других финансовых организаций.

2) БР в своей деятельности руководству-
ются интересами государства по поводу 
социально-экономического развития страны, 
а получение прибыли не является их целью. 
Одной из наиболее важных операций банков 
развития, кроме рефинансирования других 
банков, является предоставление гарантий 
финансовым структурам по поводу возвра-
щения им предоставленных кредитов. Безус-
ловно, банки развития реализуют и коммер-
ческие принципы, стремясь к положительным 
результатам деятельности, но при возникно-
вении убытков их покрытие совершается за 
счет государственного финансирования.

3) БР используют в своей деятельности 
механизм частно-государственного партнер-
ства. Механизм предполагает привлечение на 
контрактной основе органами власти частного 
сектора для более эффективного и качествен-
ного исполнения задач, относящихся к публич-
ному сектору на условиях компенсации затрат, 
разделения рисков, обязательств, компетен-
ций, то есть предусматривает совместное 
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участие в реализации проектов государства и 
частных партнеров. Как правило, для реализа-
ции какого-либо проекта создается специаль-
ная компания, учредителями которой явля-
ется как финансирующая сторона (в данном 
случае банк развития), так и сторона, которая 
привлекает инвестиции. Кроме этого, принцип 
частно-государственного партнерства озна-
чает совместное участие в деятельности про-
екта и после его реализации.

4) БР не создают конкуренцию коммерче-
ским банкам, так как имеют свои сферы дея-
тельности, а именно кредитование и инве-
стирование базисных отраслей экономики, 
которые имеют длительный период окупае-
мости и высокий риск.

5) БР используют льготный режим, кото-
рый не применяется коммерческими банками. 
Речь идет об использовании субординиро-
ванного кредитования, отсутствии залогового 
обеспечения, наличии отсрочек по процент-
ным платежам, применении льготных ставок 
кредитования и др.

6) Двухуровневая система финансирова-
ния экономики, вовлечение в процесс креди-
тования коммерческих банков. Данная схема 
позволяет, с одной стороны, расширить 
ресурсную базу коммерческих банков (так 
как для них ресурсы государственных инсти-
тутов становятся источниками предостав-
ления долгосрочных кредитов), а с другой – 
удлинить сроки кредитования заемщиков, чья 
кредитоспособность уже подтверждена исто-
рией обслуживания в данном банке. А госу-
дарственному институту развития нет необхо-
димости создавать собственную филиальную 

сеть, что обеспечивает ему существенную 
экономию затрат.

Выводы из этого исследования. БР 
являются инструментом модернизации и сти-
мулом социально-экономического развития 
страны. В этих банках есть четкая сфокуси-
рованная стратегия, одобренная правитель-
ствами стран. К главным целям деятельности 
этих финансовых учреждений принадлежат 
экономическое, инновационное, социальное 
развитие, защита окружающей среды, адап-
тация к изменениям климата, устойчивое 
развитие, а также поддержание финансовой 
стабильности страны. Основным критерием 
эффективности БР является стимулирование 
социально-экономического развития путем 
финансирования инвестиционных проектов.

Исходя из особенностей функционирова-
ния БР, считаем, что деятельность подобного 
финансового учреждения является необхо-
димой для возрождения национальной эко-
номики. При разработке концепции создания 
БР в Украине должны учитываться такие фак-
торы, как наличие четко сформулированной 
стратегической цели, отражающей интересы 
инвестиционной политики государства и 
дальнейшего развития финансово-кредит-
ного сектора, ресурсное обеспечение воз-
можностей реализации определенных задач, 
фокусирование деятельности БР на развитии 
приоритетных проектов и отраслей, стимули-
рование развития социальной сферы страны. 
Таким образом, необходимым является под-
робное изучение международного опыта соз-
дания банков развития, что станет объектом 
дальнейших исследований.
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У статті розглянуто інноваційні підходи до банківського кредитування населення. Досліджено переваги 
та недоліки реалізації банками партнерських програм кредитування населення, а також шляхи подальшої 
взаємодії між ними у цьому напрямі. Показано можливості використання страхування з метою захисту від 
кредитного ризику та перспективи розвитку практики bancassurance. Проаналізовано доцільність долучення 
банків до Р2Р-кредитування як альтернативного підходу до кредитування населення.

Ключові слова: банківське кредитування населення, інноваційна діяльність, стратегічне партнерство, 
bancassurance, Р2Р-кредитування.

Стрельчук Ю.И. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К БАНКОВСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассмотрен инновационный подход к банковскому кредитованию населения. Исследованы пре-

имущества и недостатки реализации банками партнерских программ кредитования населения, а также пути 
дальнейшего взаимодействия между ними в этом направлении. Показаны возможности использования стра-
хования с целью защиты от кредитного риска и перспективы развития практики bancassurance. Проанализи-
рована целесообразность присоединения банков к Р2Р-кредитованию как альтернативному подходу к креди-
тованию населения.

Ключевые слова: банковское кредитование населения, инновационная деятельность, стратегическое 
партнерство, bancassurance, Р2Р-кредитование.

Strilchuk Y.I. INNOVATIVE APPROACHES TO BANK LENDING TO INDIVIDUALS
The article is devoted to innovative approaches to bank lending to individuals. Advantages and disadvantages of 

bank partnership lending programs as well as possibilities of their improvement are shown. The author underlines 
advantages of the insurance as a method of credit risk reduction in the process of bank lending to individuals and 
prospects of the development of bancassurance. Particular attention is given to the P2P-lending as the alternative 
method of bank lending to individuals. 

Keywords: bank lending to individuals, innovative activity, strategic partnership, bancassurance, Р2Р-lending.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах перманентно зростаючої 
конкуренції учасники ринку запроваджують 
інноваційні підходи у своїй діяльності з метою 
нарощення клієнтської бази, збільшення 
обсягів доходів та зниження витрат. Така тен-
денція простежується і в банківській сфері.

Кредитування відіграє важливу роль у 
розвитку банківської системи та економіки 
загалом, адже воно є одним із основних 
напрямів діяльності банків, що приносить 
їм дохід. Розвиток та удосконалення кре-
дитування населення є одними з переду-
мов ефективної та прибуткової роботи бан-
ків, а також зростання задоволення потреб 
населення, підвищення платоспроможного 
попиту. Тому імплементація інноваційних 
підходів саме у цьому напрямі банківської 
діяльності матиме позитивний вплив на кре-
дитора та позичальника.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На проблемах розвитку банківського кре-
дитування загалом і кредитування населення 
зокрема зосереджують увагу багато науков-
ців. Питанням впровадження інновацій у цій 
сфері бізнесу присвячені роботи таких вітчиз-
няних та зарубіжних авторів, як, зокрема, 
С.А. Демінський, О.Л. Лаврик, К.Д. Лапшина, 
О.М. Паливода, Ю.М. Петрушенко, Н. Чен, 
А. Гош, Н.С. Ламберт. Проте в умовах вола-
тильності ринку та швидкого розвитку техно-
логій це питання набуває все більшої акту-
альності і потребує подальшого дослідження.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Банківське кре-
дитування населення відіграє важливу роль 
в економічному розвитку країни, сприяє під-
вищенню соціальних стандартів, впливає на 
формування платоспроможного попиту, що 
стимулює процес суспільного відтворення. 

© стрільчук Ю.і.
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Тому для ефективного задоволення потреб 
споживачів, які змінюються під впливом дина-
мічного середовища та постійного розвитку 
технологій, перед банками постає необхід-
ність впровадження інновацій, зокрема у про-
цесі кредитування населення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення окре-
мих інноваційних підходів до банківського кре-
дитування населення, які можуть бути впро-
ваджені у вітчизняну банківську практику.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Значну частку серед банківських 
кредитів займає кредит для населення, що 
є економічними відносинами між банком і 
населенням, які виникають щодо передачі 
банком позичальнику вартості у користу-
вання для задоволення особистих потреб 
позичальника, не пов’язаних з веденням під-
приємницької діяльності, на умовах повер-
нення, строковості та платності. Розвиток та 
удосконалення кредитування населення є 
однією з передумов ефективної, прибутко-
вої роботи банків, а також зростання задово-
лення потреб населення, підвищення плато-
спроможного попиту.

Зважаючи на нестабільність економічної 
ситуації та спад кредитування, банки впро-
ваджують різноманітні інноваційні технології 
роздрібного кредитування, що дають змогу 
спростити та прискорити процедуру отри-
мання кредиту для позичальника, а також 
оптимізувати витрати банку. У цьому сегменті 
одним з новітніх підходів є стратегічне парт-
нерство [1, с. 237]. В Україні банки почали 
його активно використовувати в 2011 році 
стосовно споживчого кредитування. Тоді кре-
дити, які надавалися населенню готівкою в 
партнерстві з іншими фінансовими устано-
вами, пропонували лише три банки, а саме 
ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Імексбанк» та ПАТ 
«Фольксбанк» від двох установ-партнерів, а 
саме фінансової компанії «Центр фінансових 
рішень» та ПАТ «Альфа банк». Далі партнер-
ські кредитні програми почали з’являтися і в 
інших банках. Універсальні банки, для яких 
кеш-кредитування не є профільним про-
дуктом, охоче розглядають пропозиції щодо 
співпраці і готові пропонувати у своїх відді-
леннях споживчі кредити, розроблені іншими 
банками [2, с. 75]. Такий напрям взаємодії 
банків на ринку кредитування населення є 
перспективним і має ряд переваг для кожної 
із сторін-учасників (банків-агентів, банків-кре-
диторів та позичальників-фізичних осіб). Пре-
вагами для банка-агента є:

– зростання комісійних доходів;
– розширення продуктового ряду;
– можливість здійснення перехресних 

продажів;
– відсутність ризику.
Виступаючи у ролі агента, банк отримує 

комісійні доходи від банка-кредитора. При 
цьому він не несе ризиків, пов’язаних з кре-
дитною діяльністю, таких як, наприклад, кре-
дитний, процентний, валютний. Банк-агент 
не бере на себе зобов’язань з розроблення 
і впровадження програмних комплексів для 
здійснення оцінки позичальників, не приймає 
рішень щодо можливості кредитування, вста-
новлення відсоткових ставок та інших умов 
договору і, таким чином, не несе витрат на 
обробку заявок клієнтів.

Наявність у продуктовому ряді банків-
агентів кредитних продуктів для населення 
є також перевагою, оскільки дає змогу залу-
чити більшу кількість нових клієнтів. При 
цьому банківські установи здійснюють пере-
хресні продажі, що приводить до збільшення 
їхніх доходів та розширення власної клієнт-
ської бази. Виступати в ролі агента вигідно як 
великим, так і малим банкам, які не спеціалі-
зуються на роздрібному кредитуванні. Банки, 
що не мають власного інструментарію кре-
дитування фізичних осіб, можуть отримати 
досвід у створенні кредитних продуктів для 
населення.

Банк-кредитор також отримує переваги від 
партнерського кредитування, такі як:

– нарощення кредитного портфеля;
– зростання процентних доходів;
– розширення продуктового ряду;
– територіальна диверсифікація порт-

феля споживчих кредитів;
– залучення нових клієнтів без розши-

рення мережі філій та відділень.
Використовуючи стратегічне партнерство 

на ринку банківського кредитування насе-
лення, банк-кредитор розширює клієнтську 
базу. При цьому він не здійснює витрати на 
оплату праці персоналу, що використовується 
у процесі пошуку та залучення клієнтів.

Такі взаємовідносини є досить вигідними 
для невеликих банків, які не мають розгалуже-
ної філійної мережі, зосереджені у невеликих 
регіонах, адже кредитор отримує можливість 
територіальної диверсифікації кредитного 
портфеля без необхідності створення нових 
філій та відділень.

Переваги від партнерського кредитування 
має також і позичальник, оскільки витрати 
часу на пошуки кредитора скорочуються. При 
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цьому інформація про позичальника та його 
кредитну історію залишається в обох банках: 
у банка-агента та у банка-кредитора. Тому 
слід відзначити, що необхідно завчасно озна-
йомлювати клієнтів з умовами партнерського 
кредитування для уникнення негативних 
наслідків як для позичальників, так і для кре-
диторів [1, с. 238].

Одним із ризиків, що виникає під час кре-
дитування населення, є ризик неповернення 
кредиту. Банки у своїй діяльності викорис-
товують ряд методів управління кредитним 
ризиком, серед яких важливе місце посідає 
страхування. Тому доцільним буде впрова-
дження стратегічного партнерства між бан-
ками та страховими компаніями.

Bancassurance започаткував банк “Barclays” 
ще у 1960-х роках. З того часу цей напрям взає-
модії банків та страхових компаній почав розви-
ватися у Європі. Прикладами найбільш успіш-
ного використання проектів bancassurance у 
наш час є Франція, Великобританія, Іспанія, 
Португалія, Італія, Бельгія, Швейцарія, США, 
Японія, країни Латинської Америки [3]. В Укра-
їні цей напрям також розвивається, проте ще 
не набув значного поширення.

Використання практики bancassurance у 
кредитуванні населення має значні переваги 
для банків, страхових компаній та клієнтів. 
Позичальник отримує комплексне обслуго-
вування у банку, не має потреби витрачати 
час, щоб звертатися у страхову компанію. 
Кредитор обирає для співпраці ті страхові 
компанії, яким він довіряє, що є сприятливим 
фактором і для позичальника, оскільки йому 
не потрібно проводити аналіз ринку страху-
вання для вибору страхової компанії, і для 
банку внаслідок суттєвого зниження ризику 
невиплати страхових відшкодувань. Най-
більше переваг від співробітництва зі стра-
ховими компаніями під час кредитування 
населення має банк, а саме:

– отримання додаткового доходу у вигляді 
комісійних платежів від страхової компанії;

– розширення продуктового ряду;
– зниження ризиків;
– збільшення клієнтської бази завдяки 

комплексному обслуговуванню.
У практиці банківського кредитування насе-

лення широко використовується страхування 
майна, переданого в заставу, а також інші види 
страхування, такі як страхування життя, відпо-
відальності позичальника, страхування бан-
ком окремого кредиту чи кредитного портфеля.

При кожному з видів кредитів для насе-
лення доцільно використовувати певний вид 

страхування. Під час іпотечного кредитування 
обов’язковою вимогою є страхування пред-
мета іпотеки від ризиків випадкового зни-
щення, випадкового пошкодження або псу-
вання [4]. Відповідно до Закону України «Про 
іпотеку» страхування предмета іпотеки здій-
снюється за рахунок іпотекодавця [5]. Стра-
хування заставного майна також використо-
вується і під час автокредитування. Витрати 
зі страхування у цьому випадку несе пози-
чальник, що є додатковою перевагою для 
кредитора. Якщо предмет застави не підлягає 
обов’язковому страхуванню, він може бути 
застрахований за згодою сторін на погоджену 
суму, а у разі настання страхового випадку 
предметом застави стає право вимоги до 
страховика [6].

На нашу думку, під час довгострокового 
кредитування населення, такого як іпотечне 
чи автокредитування, крім обов’язкових видів 
страхування, необхідно також застосовувати 
страхування життя та працездатності пози-
чальника з метою зменшення кредитного 
ризику. При цьому за ступенем повернення 
заборгованості величина страхової суми 
повинна зменшуватися таким чином, щоб у 
будь-який момент вона дорівнювала величині 
непогашеного боргу. Це вигідно позичальнику, 
оскільки величина сплачуваних ним страхо-
вих внесків виявляється меншою, ніж під час 
традиційного страхування життя, а також у 
разі втрати працездатності позичальником він 
не втрачає заставне майно. Банк також має 
свої переваги, а саме він отримує відшкоду-
вання від страхової компанії без додаткових 
витрат на стягнення предмета застави та його 
подальшу реалізацію.

Оскільки основним джерелом надхо-
дження коштів у фізичних осіб є заробітна 
плата, також доцільно буде використовувати 
страхування на випадок втрати роботи. Стра-
хове відшкодування може покривати хоча б 
витрати на сплату відсотків по кредиту.

Під час бланкового кредитування насе-
лення банк приймає на себе вищий ризик, 
оскільки відсутнє забезпечення по кредитах. 
Тому у таких випадках доцільно використо-
вувати або страхування життя та здоров’я, 
або страхування відповідальності позичаль-
ника залежно від його соціального статусу та 
параметрів кредиту. Такий підхід вигідний для 
банку, проте витратний для клієнта. Оскільки 
ці види страхування не є обов’язковими, вони 
можуть бути запропоновані банком як додат-
кові вимоги до позичальника. Слід зазначити, 
що наявність страхового полісу є одним з еле-
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ментів, який розглядається під час здійснення 
скориногової оцінки кредитної заявки, що слу-
гує на користь позичальника.

Велике значення під час банківського кре-
дитування населення відіграє страхування 
банком окремого кредиту чи кредитного порт-
феля. Страхувальником у такому разі висту-
пає не позичальник, а банк. У процесі дії кре-
дитної угоди категорія якості кредиту може 
змінюватися. Тоді з метою зменшення витрат 
на страхування банкам слід страхувати не 
всі кредити під час їх надання, а лише ті, у 
процесі обслуговування яких простежується 
тенденція до зміни якості. Таким чином, банк 
отримує відшкодування від страхової компанії 
у разі непогашення позичальником боргу і не 
несе витрат на його стягнення чи реалізацію 
заставного майна. Страхова компанія, згідно 
з принципом суброгації, має можливість про-
водити роботу з позичальником щодо від-
шкодування понесених нею витрат. Проте 
недоцільно використовувати одночасно і 
страхування відповідальності позичальника, 
і страхування банком кредиту, оскільки, від-
повідно до принципу контрибуції, страхові 
компанії можуть розподілити між собою необ-
хідну суму виплат, а витрати на страхування 
несуть і банк, і позичальник [7, с. 331].

Отже, у процесі банківського кредиту-
вання населення необхідно використову-
вати не лише обов’язкове, але й добро-
вільне страхування. Запровадження практики 
bancassurance надає переваги комплексного 
обслуговування, сприяє кращому задово-
ленню потреб клієнтів, а також слугує додат-
ковим джерелом доходу для банку. Тому цей 
напрям взаємодії між банками та страховими 
компаніями під час кредитування населення є 
перспективним.

В сучасних умовах альтернативним під-
ходом до кредитування населення для 
банків може бути долучення до Р2Р-
кредитування(peer-to-peer, рівноправне), яке 
здійснюється за допомогою онлайн-серві-
сів, що поєднують кредиторів безпосеред-
ньо з позичальниками. Термін «рівноправне 
кредитування» використовується для опису 
процесу видачі та отримання позик фізич-
ними особами без використання як посе-
редників традиційних фінансових інститутів. 
Зазвичай Р2Р-кредитування реалізується 
за допомогою інтернет-платформ, де корис-
тувачі можуть виступати і кредиторами, і 
позичальниками [8, с. 92]. За допомогою 
Р2Р-платформи позичальник повинен запо-
внити електронну форму, вказавши необхідну 

йому суму позики, термін, бажану відсоткову 
ставку, інформацію стосовно своїх доходів, 
мети отримання коштів та контактні дані. Коли 
кредитна заявка набирає вказану суму коштів 
від інвесторів (кредиторів), гроші перерахову-
ються позичальнику. Зазвичай за допомогою 
Р2Р-платформ фізичні особи отримують спо-
живчі кредити. Інформація про позичальни-
ків та своєчасність повернення ними креди-
тів зберігається у системі і використовується 
для здійснення оцінки кредитоспроможності 
у майбутньому. На основі аналізу кредитної 
історії позичальника встановлюються відсо-
ткові ставки, а кредитор може обрати опти-
мальне для нього поєднання таких показників, 
як ризик і прибутковість [9, с. 57]. Окрім цього, 
існує також механізм диференціації кредитних 
ставок – зворотний аукціон. У цьому випадку 
позичальник встановлює верхню межу відсо-
ткової ставки, а можливі кредитори конкуру-
ють між собою, пропонуючи менші ставки [10].

Ідея приватного онлайн-кредитування в 
західних країнах нині користується великою 
популярністю. Світовий обсяг ринку Peer-
to-Peer (P2P) виріс з 1,2 млрд. дол. США у 
2012 році до 64 млрд. дол. США на початок 
2016 року та є одним з найбільш швидкозрос-
таючих сегментів роздрібного кредитування 
[11]. На світовій економічній карті давно визна-
чилися лідери сегменту Р2Р-кредитування, 
а саме “Lending Club”, “Prosper Funding LLC” 
(США), “Zopa” і “Funding Circl”e (Великобри-
танія). Першою компанією, що створила в 
2005 році онлайн-платформу для пірингового 
кредитування, була англійська “Zone of Possible 
Agreement” (Zopa). У США перші сервіси Р2Р-
кредитування – “Prosper” та “Lending Club” – 
з’явилися у 2006 році, а в Україні – в 2010 році. 
Банки тоді практично не пропонували безза-
ставні споживчі кредити або виставляли по 
ним занадто високі відсотки. Ринку не виста-
чало дешевих грошей, що і дало йому появу 
перших платформ Р2Р-запозичення (“Credery.
com”, “IVEXE Innovation Ventures”). Зараз на 
ринку залишився лише один, заснований в 
2015 році, учасник – майданчики “Credit” [12].

Пірингове кредитування має свої пере-
ваги та недоліки для кредиторів і позичаль-
ників. Високі відсоткові ставки за кредитами 
населенню є однією з проблем банківського 
споживчого кредитування, оскільки на їхній 
рівень впливає ряд чинників, зокрема високі 
відсоткові ставки за депозитами. Необхід-
ність встановлення високих депозитних ста-
вок пов’язана із стимулюванням залучення 
коштів населення, з відновленням довіри до 
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банківських установ [13, с. 408]. Тому пере-
вагами Р2Р-кредитування для позичальни-
ків є спрощена процедура подання та роз-
гляду заявки на отримання кредиту, а також 
нижчі відсоткові ставки, ніж ставки за банків-
ськими кредитами, а для інвесторів – вищі 
відсоткові ставки порівняно з банківськими 
депозитами. Дохід компанії, яка організовує 
Р2Р-кредитування, формується за рахунок 
платежів позичальників або у вигляді фіксо-
ваної комісії, або у вигляді певного відсотка 
від суми отриманого кредиту. В їхній роботі 
відсутні етапи пошуку клієнтів, оцінка ризиків 
здійснюється автоматично, а іноді і взагалі 
відсутня, а отже, витрати, порівняно з фінан-
совими установами, менші. Таким чином, 
інвестування через Р2Р-сервіси більш при-
буткове, а кредити обходяться позичальни-
кам дешевше.

Проте цей вид кредитування має і деякі 
недоліки: по-перше, кредитор не завжди може 
достовірно оцінити рівень ризику, по-друге, 
на відміну від банківських депозитів, в Укра-
їні повернення вкладів інвесторів не гаран-
тується законодавчо. У Великій Британії з 
2014 року пірингове кредитування підпадає 
під нагляд органів з контролю за фінансовою 
поведінкою, а позичальник у разі ліквідації 
платформи Р2Р-кредитування зобов’язаний 
повернути борг з відсотками кредитору. Такі 
заходи доцільно запровадити і в Україні з 
метою підвищення надійності цього виду кре-
дитування [9, с. 57].

Нині банки все активніше беруть участь 
у процесі Р2Р-кредитування і як кредитори, 
і як організатори таких платформ. У США 
близько 80% великих кредитів через плат-
форми онлайн-кредитування надаються саме 
банками [14]. Прикладами співпраці банків та 
Р2Р-платформ є союз між платформою “Zopa” 
і британським “Metro Bank”, факто того, що 
ще два британські банки (“Santander” і “Royal 
Bank of Scotland”) працюють з “Funding Circle”, 
американський “Union Bank” – з “Lending Club” 
[12]. Кредитування банками населення через 
Р2Р-платформи є одним з інноваційних під-
ходів, який доцільно використовувати банкам 
для нарощення кредитного портфеля. При 
цьому банк не витрачає ресурси на пошук 
клієнтів та просування своїх кредитних про-
дуктів. В Україні банкам також доцільно долу-
чатися до пірингового кредитування шляхом 
запровадження мультипартисипативного 
банківського кредитування. Така форма 

фінансового посередництва є об’єднанням 
характеристик традиційного банківського 
кредитування і Р2Р-кредитування. Залишаю-
чись за своєю сутністю Р2Р-кредитуванням, 
воно переходить під частковий контроль 
банку, оскільки банк є організатором такої 
платформи. У цьому випадку, продовжуючи 
виконувати традиційні функції фінансового 
посередника, банк концентрує зусилля пере-
важно на функціях інформаційного, право-
вого та операційного супроводу, зокрема на 
аналізі та наданні інформації інвесторам про 
доступні варіанти кредитування, розробленні 
умов участі позичальників у торгах, контролі 
за виконанням фінансових зобов’язань сторін 
[15, с. 176]. Виступаючи у ролі організатора 
Р2Р-платформи, банк може знизити рівень 
ризику неповернення кредитів шляхом вико-
ристання у роботі такої платформи власних 
методик оцінювання кредитоспроможності 
позичальників та бази даних банку щодо кре-
дитної історії клієнтів. Отже, можна досягти 
залучення більшої кількості інвесторів до 
Р2Р-кредитування.

На нашу думку, досить вигідним для бан-
ків є кредитування населення через Р2Р-
платформи, створені банками. При цьому 
банк-організатор платформи здійснює оціню-
вання кредитоспроможності позичальників, 
визначає рівень ризику та проводить моде-
рацію. Таким чином, банк-кредитор не несе 
матеріальних витрат та витрат часу на пошук 
клієнтів і скоринг кредитних заявок населення. 
Тому можемо стверджувати, що приєднання 
банків до Р2Р-кредитування як кредитора чи 
організатора платформи матиме переваги 
для пожвавлення банківського кредитування 
фізичних осіб.

Висновки з цього дослідження. Для 
активізації банківського кредитування насе-
лення необхідно використовувати інноваційні 
підходи у цьому сегменті банківської діяль-
ності. Розвиток партнерських програм спіль-
ного споживчого кредитування та практики 
bancassurance дасть змогу банкам диверси-
фікувати спектр продуктів для населення, 
залучити нових клієнтів, розширити кредит-
ний портфель, отримати додаткові комісійні 
доходи, що підвищить ефективність кредиту-
вання населення. Долучення банків до Р2Р-
платформ дає нові можливості щодо форму-
вання та нарощення кредитного портфеля 
і має перспективи подальшого розвитку в 
Україні.
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Дослідження присвячене розробленню нового підходу до ідентифікації ризикових платників податків, 
застосування якого сприятиме підвищенню ефективності роботи фіскальних органів України щодо проти-
дії уникненню від сплати податків. Автором обґрунтована необхідність використання фінансової звітності 
суб’єктів господарювання як джерела інформації щодо ймовірності застосування ними схем мінімізації спла-
ти податків. Розроблено алгоритм виявлення ризикових суб’єктів господарювання в результаті співставлення 
даних фінансової та податкової звітності.

Ключові слова: податки, податкове адміністрування, ухилення від сплати податків, індикатори, податкова 
декларація, фінансовий звіт, податкові правопорушення.

Сушкова Е.Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВЫХ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Исследование посвящено разработке нового подхода к идентификации рисковых налогоплательщиков, 
применение которого будет способствовать повышению эффективности работы фискальных органов Укра-
ины относительно противодействия уклонению от уплаты налогов. Автором обоснована необходимость 
использования финансовой отчетности субъектов хозяйствования в качестве источника информации о ве-
роятности применения ими схем минимизации уплаты налогов. Разработан алгоритм выявления рисковых 
субъектов хозяйствования в результате сопоставления данных финансовой и налоговой отчетности.

Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, уклонение от уплаты налогов, индикаторы, 
налоговая декларация, финансовый отчет, налоговые правонарушения.

Sushkova O.Y. IMPROVEMENT OF THE APPROACH TO IDENTIFICATION THE RISK TAXPAYERS
The research is devoted to developing the new approach to identification the risk taxpayers, which will increase 

the efficiency of the fiscal authorities of Ukraine’s work on countering tax avoidance. The author proved necessity 
of use the financial statement (report) as an information source about the probability of use the tax minimization 
schemes. It was developed algorithm of detection the risk taxpayers as a result of comparison the information in 
financial and tax reports.

Keywords: taxes, tax administration, tax evasion, indicators, tax information report, financial statement (report), 
tax offenses.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні перед державою стоїть 
дуже складне завдання – в умовах кризи та 
стагнації економіки забезпечити належне 
фінансування основних сфер життєдіяль-
ності країни. Але підвищення рівня доходів 
бюджету країни за рахунок введення нових 
податків або підвищення рівня ставок осно-
вних податків не передбачається можливим 
без суттєвого негативного впливу на еконо-
мічні процеси. В цих умовах суттєво актуалі-
зується питання підвищення рівня податкової 
віддачі, переважно за рахунок попередження 
фактів застосування суб’єктами господа-
рювання схем мінімізації сплати податків та 
зменшення таким чином рівня латентності 
економіки країни. Тому зараз одними із прі-
оритетних напрямів діяльності фіскальних 
органів України є підвищення ефективності 

роботи у сфері виявлення ризикових платни-
ків податків та розробка ефективних заходів 
протидії уникненню від сплати податків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем ідентифікації податко-
вих ризиків та розробленню заходів щодо під-
вищення ефективності протидії застосуванню 
суб’єктами господарювання схем мінімізації 
сплати податків присвячені праці багатьох 
вітчизняних вчених, серед яких слід назвати 
таких, як О. Десятнюк [1], Ю. Іванов, Н. Євту-
шенко [2], С. Брехов, В. Коротун [3], В. Мель-
ник, К. Соколова [4], А. Соколовська.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З плином часу зміню-
ється економічне середовище, законодавче 
поле, інструменти, що застосовують платники 
податків під час здійснення господарської 
діяльності, виникають нові схеми мінімізації 
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сплати податків. Тому особливо гостро постає 
проблема розширення інформаційної бази 
про діяльність суб’єктів господарювання, якою 
оперують фіскальні органи, приймаючи управ-
лінські рішення щодо здійснення контрольно-
перевірочних заходів. Все це зумовлює необ-
хідність проведення досліджень з розвитку 
методичних підходів до виявлення суб’єктів 
господарювання, які застосовують схеми міні-
мізації сплати податків, з метою підвищення їх 
ефективності та врахування національної спе-
цифіки ведення господарської діяльності.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є вдоскона-
лення наявного підходу, що сприятиме під-
вищенню ефективності роботи фіскальних 
органів України щодо протидії уникненню від 
сплати податків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одними із ключових аспектів роботи 
контролюючих органів у сфері протидії уник-
ненню від сплати податків є розширення 
інформаційної бази та встановлення обґрун-
тованих критеріїв щодо відбору ризикових 
суб’єктів господарювання. Залежно від того, 
наскільки змістовними, кількісно вимірюва-
ними та співставними можуть бути зазначені 
критерії, будуть залежати результативність 
контрольно-перевірочних заходів фіскальних 
органів й, відповідно, рівень додаткових над-
ходжень податків і зборів до бюджету країни.

Сучасна практика виявлення органами 
ДФС України ризикових суб’єктів господа-
рювання базується на відпрацюванні широ-
кого переліку індикаторів податкових ризиків, 
які знаходяться переважно у сфері сплати 
ПДВ й оподаткування заробітної плати, а 
також характеризуються різним ступенем 
інформативності стосовно наявності фактів 
використання схем мінімізації сплати подат-
ків суб’єктами господарювання. Так, від-
повідно до чинного законодавства, а саме 
Порядку формування плану-графіка прове-
дення документальних планових перевірок 
платників податків, затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України від 2 червня 
2015 р.№ 524 [5], основними критеріями вияв-
лення ризикових суб’єктів господарювання є:

1) рівень сплати податків відповідно до 
рівня зростання доходів платника податків 
або до середнього показника за галуззю;

2) декларування від’ємного значення 
об’єкта оподаткування;

3) наявність порушень податкового зако-
нодавства;

4) наявність ризикових видів діяльності;

5) наявність операцій з «ризиковими» 
контрагентами тощо.

За більш розширеним переліком критеріїв 
передбачено здійснення відбору суб’єктів гос-
подарювання, задіяних у схемах ухилення від 
оподаткування ПДВ (Наказ ДФС України від 
28 липня 2015 р. № 543 [6]), які можна згрупу-
вати таким чином:

1) наявність в діяльності суб’єкта господа-
рювання ризикових операцій;

2) наявність виявлених ознак маніпулю-
вання звітністю;

3) різке підвищення економічної активності 
суб’єкта господарювання;

4) наявність ознак вигодотранспортуючого 
(транзитера), вигодоформуючого («податкова 
яма») підприємства, вигодонабувача, підпри-
ємства «зустрічних транзитів».

Отже, аналіз нормативно-правового забез-
печення порядку ідентифікації фіскальними 
органами України ризикових платників подат-
ків доводить, що комплексними критеріями 
в цьому процесі є «індивідуальна податкова 
поведінка» та ризикованість господарювання 
[1, с. 120]. При цьому, на думку О. Десят-
нюк, визначення «індивідуальна податкова 
поведінка» повинно здійснюватись на основі 
обробки інформації про діяльність платника 
податків, що знаходиться у розпорядженні 
фіскальних органів у вигляді: а) реєстра-
ційних даних; б) даних податкової звітності; 
в) результатів контрольно-перевірочної 
роботи; г) зовнішньої інформації [1, с. 120].

Головним недоліком сучасної практики ДФС 
України є орієнтація на визначення загального 
рівня ризиковості суб’єкта господарювання без 
деталізації самих податкових ризиків до рівня 
встановлення можливого типу / виду право-
порушення. Тому вкрай важливо здійснювати 
більш ґрунтовний аналіз податкових ризиків в 
результаті систематизації, якісної обробки та 
всебічного аналізу податкової та фінансово-
господарської інформації, яка отримується 
органами ДФС України від платника податків 
та акумулюється в базі даних.

Найбільш змістовним інформаційним дже-
релом про характер, динаміку, склад та ефек-
тивність діяльності будь-якого суб’єкта госпо-
дарювання є дані бухгалтерського обліку, що 
у систематизованій формі розкриваються у 
фінансовій звітності. Тому податкові ризики 
мають визначатися на основі аналітичного 
опрацювання показників фінансової та подат-
кової звітності, податкової інформації, а також 
мають вказувати на ймовірність правопору-
шення і його тип.
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Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового 
кодексу України [7] законодавчо закріплений 
обов’язок платників податку на прибуток пода-
вати до органів ДФС України разом із подат-
ковою декларацією на прибуток підприємств 
квартальну або річну фінансову звітність. Ана-
ліз показників (статей) фінансової звітності 
суб’єктів господарювання може дати контр-
олюючим органам інформацію про фінансове 
становище, результати діяльності та рух гро-
шових активів платника податків. При цьому 
слід зазначити, що саме співставлення окре-
мих статей фінансової звітності між собою, а 
також їх співставлення з показниками декла-
рації з податку на прибуток підприємств є саме 
тим інструментом, використання якого дасть 
змогу провести всебічний аналіз практики 
застосування схем мінімізації сплати податків 
в Україні, виявляти фактори та причини, що 
дають можливості їх існування.

Так, відповідно до внесених змін до Подат-
кового кодексу України від 28 грудня 2014 р. 
з початку 2015 р. для цілей оподаткування 
об’єкт оподаткування податком на прибуток 
підприємств визначається не за правилами 

податкового обліку, а як «фінансовий резуль-
тат до оподаткування (прибуток або збиток), 
визначений у фінансовій звітності підприєм-
ства відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або між-
народних стандартів фінансової звітності» 
(п. 134.1.1 ст. 134 ПКУ [7]). Отже, фінансова 
звітність суб’єктів господарювання може 
стати суттєвим інформаційним підґрунтям 
для виявлення ризикових платників подат-
ків у результаті аналізу порядку формування 
фінансового результату від діяльності цих 
суб’єктів та факторів, що на нього впливають.

Тому з метою значного розширення інфор-
маційної бази щодо виявлення ризикових 
суб’єктів господарювання та / або ризико-
вих господарських операцій автором про-
понується інтегрувати в роботу органів ДФС 
України систему ідентифікації та оцінки 
податкових ризиків на основі співставлення 
показників фінансової звітності суб’єктів гос-
подарювання. Принциповий порядок іденти-
фікації ризикових платників податків, зокрема 
з податку на прибуток підприємств, та харак-
теру індивідуальної фіскальної поведінки на 

Рис. 1. Алгоритм виявлення ризикових суб’єктів господарювання  
за даними фінансової та податкової звітності

Джерело: розроблено автором
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основі співставлення показників фінансової 
та податкової звітності наведено на рис. 1.

Першими двома етапами запропонованого 
алгоритму виявлення ризикових суб’єктів гос-
подарювання є оцінка показників фінансової 
звітності та оцінка податкової звітності плат-
ників податків на наявність статей з ознаками 
ризиковості. В результаті проведення такої 
оцінки можуть бути сформовані висновки про 
ймовірні схеми / способи мінімізації сплати 
податків та надана характеристика «інстру-
ментарію» їх здійснення.

Можна стверджувати, що до основних 
індикаторів виявлення ризикових суб’єктів 
господарювання повинні бути віднесені 
ті статті фінансової звітності, які з огляду 
на національну практику ведення підпри-
ємницької діяльності мають значні ознаки 
ризиковості. У цьому контексті, крім статей 
фінансової звітності, що розкривають стан, 
динаміку та структуру дебіторської та креди-
торської заборгованості суб’єкта господарю-
вання, до складу «ризикових» слід віднести 
ще статті, що розкривають порядок форму-
вання собівартості та характеризують її еле-
менти (витрати на оплату праці, необоротні 
активи, запаси тощо), а також всі «інші» статті 
фінансової звітності. Саме зазначені статті 
фінансової звітності повною мірою розкрива-
ють «індивідуальну фіскальну поведінку» та 
характер господарювання платника податків, 
а тому повинні стати основою для прийняття 
управлінських рішень щодо відбору суб’єктів 
господарювання з метою відпрацювання їх на 
наявність схем мінімізації сплати податків.

Наступний етап алгоритму виявлення ризи-
кових суб’єктів господарювання передбачає 
встановлення взаємозв’язку між показниками 
фінансової звітності та декларації з податку 
на прибуток підприємств. У разі наявності 
податкового ризику алгоритм передбачає:

– виявлення основних факторів, що впли-
вають на достовірність показників фінансової 
звітності суб’єктів господарювання;

– оцінку варіативності та ступеня впливу 
факторів на достовірність показників фінан-
сової звітності суб’єктів господарювання;

– співставлення ризикових статей з крите-
ріями віднесення платників податків до кате-
горії ризиковості.

За сукупністю даних, отриманих в резуль-
таті збору, систематизації та аналізу подат-
кової та фінансово-господарської інформа-
ції, по кожному платнику податків може бути 
складений профіль податкових ризиків, тобто 
їх повний перелік і опис. Під час подальшого 

відпрацювання ризикових суб’єктів господа-
рювання такий профіль може слугувати пев-
ним орієнтиром для формування офіційних 
запитів щодо надання документів та окрес-
лення об’єктів та методики здійснення подат-
кових перевірок ризикових платників подат-
ків. В цьому контексті з урахуванням досвіду 
Нідерландів та інших країн ОЕСР [8, с. 255] 
доцільним є створення бази податкових ризи-
ків, що, крім опису ризику та способу його 
визначення, міститиме рекомендації щодо 
його відпрацювання. При цьому, на думку 
автора, відбір ризикових платників податків 
для подальшого відпрацювання податкових 
ризиків слід проводити з урахуванням рівня 
фіскальної значущості (рівень сплати подат-
ків порівняно із середнім показником за видом 
діяльності та регіоном).

Реалізація запропонованого підходу на 
базі моніторингу платників податків, на нашу 
думку, відповідає принципам системи управ-
ління податковими ризиками і, зокрема, дає 
змогу здійснювати такі дії щодо виявлених 
ризикових суб’єктів господарювання та / або 
ризикових господарських операцій:

– визначати найбільш пріоритетні для від-
працювання ризики за сумою та характером 
податкового ризику;

– здійснювати інтегральну оцінку податко-
вих ризиків за рахунок застосування вагових 
коефіцієнтів значимості ризику, його категорії 
та величини, врахування факторів достовір-
ності інформації про ризик та / або його еле-
менти, рівня «доказовості» тощо;

– оцінювати рівень «ризиковості» суб’єктів 
господарювання за величиною та значимістю 
виявлених ризиків, фіскальною поведінкою 
платника податків, показниками фінансово-
майнового стану та інших факторів;

– приймати управлінські рішення щодо 
вибору способу відпрацювання податкових 
ризиків залежно від параметрів профілю 
податкових ризиків та ступеня ризиковості 
платника податків;

– здійснювати інспекційний нагляд та 
аудит ефективності відпрацювання податко-
вих ризиків;

– стандартизувати методологію та проце-
дури щодо відпрацювання типових податко-
вих ризиків.

Крім цього, на основі відпрацювання орга-
нами ДФС України виявлених схем мініміза-
ції сплати податку на прибуток підприємств 
можуть бути сформовані пропозиції щодо 
внесення змін до вітчизняного податкового 
законодавства.
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Висновки з цього дослідження. Отже, 
побудова системи відбору ризикових суб’єктів 
господарювання на основі даних фінансо-
вої звітності дасть змогу підвищити ефек-
тивність контрольно-перевірочної роботи 
органів ДФС України за рахунок зменшення 
витрат на проведення контрольно-переві-
рочних заходів та збільшення фіскального 
ефекту від цих заходів. Крім того, практична 
реалізація запропонованого підходу збіль-
шить фіскальну ефективність вітчизняної 
податкової системи внаслідок зменшення 
рівня латентності економіки, сприятиме під-
вищенню стандартів податкового контролю 
та оперативності роботи органів ДФС Укра-
їни у сфері боротьби з податковими пра-
вопорушеннями та протидії застосування 

суб’єктами господарювання схем мінімізації 
сплати податків.

Слід зазначити, що автоматизація запро-
понованого автором підходу до виявлення 
ризикових суб’єктів господарювання суттєво 
збільшить ефект від його впровадження у 
контрольно-перевірочну роботу органів ДФС 
України. Загалом наявність ефективної моделі 
моніторингу податкових ризиків спричинить 
комплексний позитивний вплив на податкову 
систему України, сприятиме збільшенню рівня 
податкових надходжень до бюджету Укра-
їни, а отже, зміцненню фінансового стано-
вища країни, забезпечить більш конкурентні 
умови ведення бізнесу для сумлінних платни-
ків податків. Тому це повинно стати основним 
напрямом подальших наукових досліджень.
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Стаття присвячена актуальним питанням аналізу кредитоспроможності суб’єктів підприємницької діяль-
ності. Уточнено зміст категорії «кредитоспроможність». Запропоновано алгоритм оцінки фінансового стану 
боржників, що є юридичними особами, з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту як 
послідовність взаємопов’язаних етапів. Окреслено особливості такого алгоритму з урахуванням чинної нор-
мативної бази.

Ключові слова: кредитоспроможність, логістична модель, інтегральний показник фінансового стану 
боржника – юридичної особи, фінансовий показник, клас боржника – юридичної особи, коефіцієнт ймовір-
ності дефолту.

Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ ФИНАН-
СОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья посвящена актуальным вопросам анализа кредитоспособности субъектов предпринимательской 
деятельности. Уточнено содержание категории «кредитоспособность». Предложен алгоритм оценки финан-
сового состояния должников, которые являются юридическими лицами, с целью определения значения ко-
эффициента вероятности дефолта как последовательность взаимосвязанных этапов. Выделены особенно-
сти такого алгоритма с учетом действующей нормативной базы.

Ключевые слова: кредитоспособность, логистическая модель, интегральный показатель финансового 
состояния должника – юридического лица, финансовый показатель, класс должника – юридического лица, 
коэффициент вероятности дефолта.

Tyutyunnyk Y.M., Dorohan-Pysarenko L.O., Tyutyunnyk S.V. SEQUENCE OF ESTIMATION OF THE FINANCIAL 
STATE OF DEBTORS – LEGAL ENTITIES

The article is sanctified to the pressing questions of analysis of solvency of performers of entrepreneurial activities. 
Maintenance of category is specified “solvency”. The algorithm for evaluating the financial condition of the debtors that 
are legal entities, for the purpose of determining the value of the coefficient of probability of default as a series of inter-
related stages. The features of such algorithm are outlined taking in to account an operating normative base.

Keywords: solvency, logistic model, integral index of the financial state of debtor – legal entity, financial index, 
class of debtor – legal entity, coefficient of probability of default.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах об’єктивної необхідності 
нарощування обсягів кредитних вкладень у 
вітчизняну економіку особливої актуальності 
набувають питання об’єктивного визначення 
кредитоспроможності різних категорій пози-
чальників, розроблення оптимальних методик 
оцінки їх фінансового стану.

Аналіз кредитоспроможності – це творчий 
процес, який вимагає від працівників банків 

глибоких економічних знань, аналітичного 
мислення, уміння визначати й оцінювати тен-
денції у господарській діяльності та фінансо-
вому стані боржника, можливості дотримання 
ним принципів кредитування. Підхід до оцінки 
кредитоспроможності потенційних клієнтів 
має бути системним і комплексним, врахову-
вати їх загальну характеристику, результати 
аналізу фінансового стану та ефективність 
заходів (проектів), що кредитуються.

© тютюнник Ю.м., дорогань-писаренко л.о., тютюнник с.В.
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З метою забезпечення надійності та ста-
більності банківської системи, захисту інтере-
сів вкладників і кредиторів банків Правлінням 
Національного банку України Постановою 
від 30 червня 2016 р. № 351 затверджено 
«Положення про визначення банками Укра-
їни розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями» [1]. Це Поло-
ження розроблено відповідно до Законів 
України «Про банки і банківську діяльність», 
«Про Національний банк України». Підходи, 
визначені цим Положенням, ґрунтуються 
на принципах і рекомендаціях Базельського 
комітету з банківського нагляду, включаючи 
застосування компонентів кредитного ризику 
(EAD – експозиція під ризиком, PD – імовір-
ність дефолту боржника / контрагента, LGD – 
втрати в разі дефолту).

Положення № 351 вступило в дію 3 січня 
2017 р. і визначає порядок оцінки банками 
України розміру кредитного ризику за актив-
ними банківськими операціями, а також вста-
новлює мінімальні вимоги до банків щодо 
визначення розміру очікуваних втрат (збитків) 
за активними банківськими операціями вна-
слідок реалізації кредитного ризику.

З урахуванням змін у нормативному забез-
печенні оцінки фінансового стану боржників, 
зокрема юридичних осіб, виникає необхід-
ність уточнення послідовності відповідних 
методик із метою ефективної їх реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У «Положенні про порядок формування та 
використання банками України резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими операціями» (затвердженого 
Постановою Правління Національного банку 
України від 25 січня 2012 р. № 23), яке втратило 
чинність 30 червні 2016 р., наводилося таке 
визначення: «кредитоспроможність – наяв-
ність у боржника (контрагента банку) переду-
мов для проведення кредитних операцій і його 
спроможність повернути борг у повному обсязі 
та в обумовлені договором строки».

На думку Л.А. Лахтіонової, кредитоспро-
можність – це такий фінансовий стан під-
приємства, який дає змогу отримати кре-
дит і своєчасно його повернути [2, с. 272]. 
Ю.С. Цал-Цалко визначає кредитоспромож-
ність як наявність у підприємства умов одер-
жання позики та її повернення у визначений 
термін [3, с. 368]. П.Ю. Буряк та інші науковці 
під кредитоспроможністю суб’єкта господа-
рювання розуміють наявність у нього можли-
вості отримання кредиту та його повернення, 
що характеризується його дисциплінованістю 

під час розрахунків за раніше отримані кре-
дити, поточним фінансовим станом і можли-
вістю за потреби мобілізувати грошові засоби 
з різноманітних джерел [4, с. 361]. О.В. Пав-
ловська та інші вчені підкреслюють, що кре-
дитоспроможність – синтетичний показник, 
який відображає рівень ділової надійності 
підприємства та його спроможності викону-
вати договірні зобов’язання, зокрема спро-
можності погасити кредит [5, с. 363].

У новому нормативному документі, а саме 
«Положенні про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за активними банків-
ськими операціями», немає визначення терміна 
«кредитоспроможність», натомість наводиться 
визначення терміна «платоспроможність» як 
здатність боржника (контрагента) банку здій-
снювати розрахунки за всіма видами своїх 
зобов’язань відповідно до умов договорів [1].

На нашу думку, між кредитоспроможністю і 
платоспроможністю є істотна відмінність, адже 
кредитні зобов’язання позичальника перед бан-
ком, на відміну від інших зобов’язань, мають 
бути погашені виключно грошима. Тому для 
банка, який надає кредит, недостатньо, щоб 
боржник був платоспроможним, він повинен 
бути кредитоспроможним. У зв’язку з цим вини-
кає необхідність використання категорії креди-
тоспроможності для характеристики спромож-
ності боржника погашати свої зобов’язання 
перед банком саме грошовими коштами.

Отже, доцільно вдосконалити визначення 
категорії кредитоспроможності, що міститься 
у літературних джерелах, і навести його у 
такій редакції: кредитоспроможність – це 
спроможність за конкретних умов кредиту-
вання у повному обсязі та у визначений кре-
дитним договором строк розрахуватися за 
своїми борговими зобов’язаннями виключно 
грошима, що генеруються боржником у про-
цесі основної діяльності.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є уточ-
нення послідовності оцінки фінансового стану 
боржників, що є юридичними особами, з ура-
хуванням уведення в дію «Положення про 
визначення банками України розміру кредит-
ного ризику за активними банківськими опе-
раціями» (Постанова Правління НБУ від 30 
червня 2016 р. № 351).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із найважливіших елементів 
аналізу кредитоспроможності є оцінювання 
комерційним банком фінансового стану борж-
ника, на підставі результатів якого визначається 
значення коефіцієнта ймовірності дефолту.
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Відповідно до вимог Національного банку 
України банк з метою визначення значення 
коефіцієнта ймовірності дефолту борж-
ника, що є юридичною особою, крім банку та 
бюджетної установи, здійснює оцінку фінан-
сового стану [1]:

1) боржників – юридичних осіб, які, від-
повідно до вимог законодавства України, 
складають квартальну та річну фінансову 
звітність не рідше одного разу на три місяці 
(боржників – юридичних осіб, які є сільсько-
господарськими товаровиробниками, – на 
підставі даних річної фінансової звітності, що 
вони складають не рідше ніж одного разу на 
12 місяців);

2) боржників – юридичних осіб, які, відпо-
відно до вимог законодавства України, скла-
дають тільки річну фінансову звітність не 
рідше одного разу на 12 місяців;

3) групи юридичних осіб, учасником якої 
є боржник / контрагент, що перебувають під 
спільним контролем, до яких застосовуються 
вимоги щодо складання консолідованої / ком-
бінованої фінансової звітності згідно з вимо-
гами Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності, що вони складають не рідше ніж одного 
разу на 12 місяців.

Банк здійснює оцінку фінансового стану 
боржника – юридичної особи з установле-
ною періодичністю, але не пізніше, ніж про-
тягом трьох наступних календарних місяців 
після подання боржником – юридичною осо-
бою фінансової звітності відповідно до вимог 
законодавства України.

Алгоритм оцінки фінансового стану борж-
ника – юридичної особи з метою визначення 
значення коефіцієнта ймовірності дефолту 
пропонуємо розглядати як послідовність 
взаємопов’язаних етапів.

1) З огляду на належність підприємства, 
відповідно до законодавства України, до вели-
кого, середнього або малого та вид його еко-
номічної діяльності обирається модель роз-
рахунку інтегрального показника фінансового 
стану боржника – юридичної особи (таблиці 1, 
2 додатку 7 до Положення № 351).

Банк визначає вид економічної діяльності 
боржника – юридичної особи згідно з Кла-
сифікацією видів економічної діяльності ДК 
009:2010 на підставі наданого ним розшиф-
рування даних рядка 2000 форми № 2 «Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)» або форми № 2-м (2-мс) «Звіт про 
фінансові результати» річної фінансової звіт-
ності боржника – юридичної особи за останній 
звітний рік щодо структури доходів, виходячи 

з максимального значення частки доходу від 
певного виду діяльності (у відсотках) у загаль-
ному обсязі чистого доходу (виручки), отри-
маного від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг). У разі однакового значення частки 
доходу за двома (або більше) видами діяль-
ності модель розрахунку інтегрального показ-
ника фінансового стану боржника – юридич-
ної особи обирається банком самостійно на 
підставі одного з таких видів діяльності.

Банк розраховує інтегральний показник із 
застосуванням логістичної моделі за такою 
формулою:
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де Z – інтегральний показник;
хі – показники, що визначаються на підставі 

фінансових коефіцієнтів, розрахованих за 
даними фінансової звітності боржника – юри-
дичної особи, з урахуванням установлених 
Національним банком України діапазонів для 
кожного фінансового показника (таблиці 1,2 
додатку 7 до Положення № 351);

ßі – коефіцієнти логістичної моделі, що 
визначаються з урахуванням вагомості показ-
ників;

ß0 – вільний член логістичної моделі, зна-
чення якого актуалізується Національним 
банком України.

Величини хі, ß0, ßі щороку актуалізуються 
Національним банком України на підставі 
даних фінансової звітності боржників – юри-
дичних осіб. Банк для актуалізації логістичної 
моделі подає до Національного банку України 
дані про класифікацію боржників – юридич-
них осіб, а також дані їх фінансової звітності 
за формою та в строки, установлені Націо-
нальним банком України.

2) За даними фінансової звітності підпри-
ємства визначаються фінансові показники, 
які використовуються для розрахунку інте-
грального показника фінансового стану борж-
ника – юридичної особи (таблиця 3 додатку 7 
до Положення № 351):

– для боржника, що є великим або серед-
нім підприємством, він розраховується за 
формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)», формою № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» [6];

– для боржника, що є малим підприєм-
ством, він розраховується за формою № 1-м 
або № 1-мс «Баланс», формою № 2-м або 
№ 2-мс «Звіт про фінансові результати» [7].

Для боржника, що є великим або серед-
нім підприємством, передбачено 16 фінан-
сових показників (К1, …, К16), а для боржника, 
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що є малим підприємством, – 13 фінансових 
показників (МК1, …, МК13).

Для цілей розрахунку фінансових показ-
ників усі показники звітності враховуються зі 
знаком (+), як це передбачено відповідними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку. Зі знаком (–) враховується лише показ-
ник власного капіталу (форми № 1 «Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)» та форми № 1-м 
(1-мс) «Баланс», рядок 1495), якщо він має 
від’ємне значення.

Якщо під час розрахунку фінансового 
показника знаменник формули дорівнює 0, 
то під час розрахунку інтегрального показ-
ника береться найменше значення показника 
зі значень, установлених для фінансового 
показника, крім таких фінансових показників, 
як К3, МК3, К5, К6, МК6, К7, МК7, К10, К11, МК11, за 
якими береться найбільше значення.

Якщо під час розрахунку фінансових показ-
ників К3, К6, МК6, К11, МК11 знаменник формули 
є від’ємним, то під час розрахунку інтеграль-
ного показника береться найбільше значення 
показника.

3) Розраховується інтегральний показ-
ник фінансового стану боржника – юридич-
ної особи (за обраною моделлю таблиць 1, 2 
додатку 7 до Положення № 351).

4) Визначається клас боржника – юри-
дичної особи залежно від значення інте-
грального показника з урахуванням вели-
чини підприємства (велике, середнє або 
мале) (таблиці 4, 5 додатку 7 до Положення 
№ 351). Найвищий клас боржника – 1, най-
нижчий – 9.

Банк коригує визначений на підставі роз-
рахунку інтегрального показника фінансо-
вого стану клас боржника – юридичної особи, 
застосовуючи коригуючі фактори, зокрема 
фактори щодо:

– своєчасності сплати боргу боржни-
ком – юридичною особою з дотриманням 
таких вимог: у разі наявності факту простро-
чення боргу від 31 до 60 днів банк визначає 
клас не вище 5; від 61 до 90 днів – не вище 8; 
91 та більше днів – не вище 10;

– належності боржника до групи юри-
дичних осіб під спільним контролем / групи 
пов’язаних контрагентів;

– ознак, що свідчать про високий кредит-
ний ризик боржника / контрагента;

– вимог стосовно визнання / припинення 
визнання банком дефолту боржника / контр-
агента;

– наявної в банку інформації стосовно 
кредитної історії боржника в частині його 

класифікації за класом 10, тоді банк понижує 
клас такого боржника на три класи.

5) Визначається значення коефіцієнта 
ймовірності дефолту боржника – юридич-
ної особи згідно з додатком 9 до Положення 
№ 351, виходячи зі скоригованого класу борж-
ника (табл. 1).

Таблиця 1
Діапазони значень коефіцієнта 

ймовірності дефолту (PD) боржника – 
юридичної особи

Клас борж-
ника – юридич-

ної особи

Діапазони значень кое-
фіцієнта ймовірності 

дефолту (PD)
1 0,005 – 0,009
2 0,01 – 0,019
3 0,02 – 0,03
4 0,04 – 0,06
5 0,07 – 0,10
6 0,11 – 0,17
7 0,18 – 0,32
8 0,33 – 0,59
9 0,60 – 0,99
10 1

Банк під час визначення значення коефі-
цієнта ймовірності дефолту боржника – юри-
дичної особи в межах установленого діапа-
зону враховує:

– динаміку фактичних значень інтеграль-
ного показника;

– коефіцієнт покриття боргу;
– якість менеджменту боржника – юри-

дичної особи;
– наявність та активність ринків збуту про-

дукції;
– наявність та стан виконання бізнес-

плану;
– рейтинги боржника – юридичної особи 

(за наявності);
– інші події та обставини, що можуть впли-

вати на припинення виконання боржником 
своїх зобов’язань.

Порядок урахування впливу такої інфор-
мації на значення коефіцієнта ймовірності 
дефолту боржника – юридичної особи в 
межах установленого діапазону банк визна-
чає у внутрішньобанківському положенні.

Банк під час визначення кредитного ризику 
за кредитом під інвестиційний проект здійснює 
моніторинг його фінансової самоокупності та 
практичної реалізації (здійснює аналіз ефек-
тивності бізнес-плану реалізації інвестицій-
ного проекту, структури його фінансування 
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(співвідношення власних / залучених джерел), 
моніторинг стану виконання основних етапів 
реалізації проекту, наявності укладених дого-
ворів із постачальниками / покупцями в рамках 
інвестиційного проекту). Під час аналізу стану 
реалізації інвестиційного проекту банк визна-
чає такі положення: спроможність боржника 
ефективно продовжити / завершити реаліза-
цію такого проекту та отримати заплановані 
результати; надійність і стабільність бізнесу, 
яким займатиметься боржник протягом часу, 
що потрібний для завершення проекту і повер-
нення кредиту; повноту врахування боржни-
ком усіх ризиків, що можуть виникнути впро-
довж строку користування кредитом.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
алгоритм оцінки фінансового стану борж-
ника – юридичної особи, відповідно до вимог 
«Положення про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за активними бан-
ківськими операціями», має такі особливості.

1) Вибір моделі розрахунку інтегрального 
показника фінансового стану боржника – юри-
дичної особи визначається за такими двома 
факторами:

– належність підприємства, відповідно до 
законодавства України, до великого (серед-
нього) або малого;

– вид його економічної діяльності (сіль-
ське господарство, лісове господарство та 

рибне господарство; добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів, переробна промис-
ловість, будівництво; оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів тощо).

2) Методика розрахунку фінансових показ-
ників з інформацією фінансової звітності 
залежить від розміру підприємства: велике 
(середнє) або мале.

3) У модель розрахунку інтегрального 
показника фінансового стану боржника – 
юридичної особи включаються фіксовані зна-
чення показників, що залежать від належності 
фактичних значень фінансових показників до 
відповідних діапазонів.

4) Клас боржника – юридичної особи 
визначається такими двома факторами:

– значення інтегрального показника 
фінансового стану;

– належність підприємства, відповідно, до 
великого (середнього) або малого.

Загалом доцільно застосовувати таку 
послідовність аналізу банком кредитоспро-
можності боржника – юридичної особи: 
загальна характеристика боржника → оцінка 
фінансового стану боржника шляхом роз-
рахунку інтегрального показника → аналіз 
ефективності проекту, що кредитується, та 
оцінювання ризиків, пов’язаних із ним, → при-
йняття рішення про кредитування.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективність державної полі-
тики перш за все пов’язують із доскона-
лістю функціонування фінансової системи 
держави. Правильно обрана фінансова 
система є фундаментом для розвитку та 
успішного функціонування економіки кра-
їни, а також необхідною передумовою її 
росту і стабільності. Відмінності функціо-
нування держав та їх фінансових систем 
спричинені певними географічними, істо-
ричними, фінансовими та соціальними осо-
бливостями. Основою ефективності обра-
ної державою стратегії є належний рівень 
соціального розвитку населення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню функціонування фінан-
сових систем провідних країн світу та Укра-
їни приділили значну увагу такі науковці, як, 
зокрема, О. Біла, М. Карлін, Б. Карпінський, 
О. Кириленко, Т. Кізима, О. Кірєєва, Н. Крав-
чук, Л. Миргородська, В. Міщенко, В. Опарін, 
О. Рожко, Н. Сніжко, Н. Стукало, В. Федосов.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість публікацій, визначення ефективності 
функціонування фінансових систем потребує 
удосконалення типологізації фінансових сис-
тем, що засвідчує необхідність подальшого 
дослідження проблеми.

© Чуй і.Р., Банюк е.с.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунту-
ванні теоретико-методичних засад і приклад-
них інструментів забезпечення ефективного 
функціонування фінансової системи держави. 
Для досягнення поставленої мети проведено 
аналіз ефективності функціонування фінан-
сових систем у зарубіжних країнах за рівнем 
централізації й перерозподілу ВВП через 
бюджетну систему, рівнем податкового тиску, 
борговим навантаженням; інфляційним тис-
ком та демографічними чинниками.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансова система виникла з появою 
держави і нерозривно пов’язана з її функціо-
нуванням. Вона притаманна кожній державі 
незалежно від рівня економічного розвитку, 
проте чим розвиненіші ринкові відносини, тим 
складніші і різноманітніші зв’язки в державі, 
тим складніша і фінансова система. Завдяки їй 
держава нагромаджує та використовує фінан-
сові ресурси для утримання свого апарату, а 
також спрямовує їх на виконання своїх функ-
цій. Ця система охоплює грошові відносини між 
державою і підприємствами та організаціями, 
державою і населенням, між підприємствами і 
всередині них. Тому без перебільшення можна 
сказати, що фінансова система є індикатором 
економічного розвитку держави та добробуту її 
народу. Головне завдання фінансової системи 
та фінансів загалом – забезпечення контрольо-
ваного здійснення всіх економічних процесів, 
важливих для підтримання життєдіяльності і 
розвитку суспільства [1]. Фінансова система 
відображає сукупність взаємопов’язаних сфер 
і ланок фінансових відносин, які відображають 
специфічні форми й методи обміну, розподілу 
і перерозподілу ВВП, а також систему фінан-
сових органів та інститутів [2, с. 31]. Фінансову 
систему розглядають за внутрішньою будовою 
та організаційною структурою; концептуалі-
зація фінансової системи здійснюється як за 
ресурсним підходом, так і за інституційним, 
посередницьким, функціональним, системним 
тощо [3, с. 112].

Очевидно, що, досліджуючи державну 
фінансову систему та її складові елементи, 
варто опиратись не лише на теорії й концепції, 
що безпосередньо відображають особливості 
формування і використання фондів її фінан-
сових ресурсів. Застосування матричного 
та кластерного аналізу дасть змогу виявити 
певні дисбаланси у системі перерозподілу 
ВВП окремих фінансових систем та обґрун-
тувати напрями побудови ефективної моделі 
функціонування фінансової системи України.

З огляду на пріоритети державної фінансо-
вої політики держава обирає саме ту фінан-
сову модель економічної системи, яка най-
більше їй підходить і водночас дає відповідні 
результати. Розрізняють такі класифікаційні 
ознаки моделей фінансових систем дер-
жави: територіальна ознака; послідовність 
розподілу ВВП; рівень централізації ВВП у 
бюджеті; форма бюджетного устрою [2, с. 32; 
4, с. 15; 5, с. 24]. Саме визначення національ-
ної моделі соціально-економічного розвитку 
держави повинно базуватися на практичному 
дослідженні наявних у світі моделей функціо-
нування бюджету.

Класично фінансові системи за рівнем цен-
тралізації ВВП поділяли на такі три моделі, як 
американська, західноєвропейська та сканди-
навська. У процесі дослідження ми виявили, 
що більш логічно структурувати фінансові 
системи ще й за рівнем перерозподілу ВВП 
через бюджетну систему.

Розмістивши країни світу у графіку за рів-
нем концентрації ВВП та перерозподілу ВВП 
через бюджет, бачимо, що групування країн є 
неоднорідним (рис. 1). У нижчій частині гра-
фіка зосереджені країни з найнижчим рівнем 
централізації й перерозподілу ВВП у бюджет-
ній системі, а у верхній – відповідно, країни з 
найвищим рівнем. До складу першої групи уві-
йшли країни з найнижчим рівнем централізації 
й перерозподілу ВВП (20–30%). Сюди відно-
сяться такі країни, як Корея (рівень централі-
зації ВВП становить 20,9%, а перерозподілу 
ВВП – 20,6%), Мексика (22,3% та 25,8%), Чилі 
(23,5% та 26,5%) та Китай (28,4% та 31,4%). До 
другої групи належать такі країни, як Ірландія 
(31,8% та 32,2%), Швейцарія (32,7% та 33%), 
Росія (30,7% та 35,1%), США (32% та 35,8%), 
Нова Зеландія (більше 35%) та Японія (33,8% 
та 38,6%). Для цих країн характерні значна 
частка видатків на військово-промисловий 
комплекс; мінімальне забезпечення соціаль-
ної сфери; мінімальне державне втручання у 
фінансову сферу. У цих групах держава стиму-
лює населення заробляти, а соціальна допо-
мога надається лише тим, хто не в змозі впо-
ратись без державної фінансової підтримки. 
До третьої групи належать країни з помірним 
рівнем централізації й перерозподілу ВВП в 
межах 36–45%. У цю групу входять Австра-
лія, Туреччина, Латвія, Ізраїль, Словаччина, 
Чехія, Україна, Канада, Естонія, Польща, Іспа-
нія, Люксембург, Словенія, Німеччина, Нідер-
ланди, Угорщина, Португалія, Великобританія. 
Відмінності цієї групи від попередніх двох поля-
гають у більш помітному втручанні держави у 
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соціальну сферу і паралельному функціону-
ванні державних і комерційних установ у цій 
сфері. Остання група відрізняється значним 
рівнем централізації та перерозподілу ВВП 
через бюджетну систему (у межах 46–65%) та 
включає скандинавські, а також деякі захід-
ноєвропейські країни, а саме Італію (47,7% 
та 50,4%), Швецію (48,7% та 49,6), Австрію 
(49,4% та 51,2%), Ісландію (57,3% та 42,9%), 
Норвегію (55% та 49,6%), Бельгію (50,8% та 
53,5%), Данію (50,6% та 53,4%), Францію (53% 
та 56,4%), Фінляндію (55, % та 57,9%). Осо-
бливостями країн четвертої групи є значне 
державне втручання в усі сфери життя сус-
пільства, високий рівень державного соціаль-
ного забезпечення населення. Але ефективне 
функціонування цих країн можливе лише за 
умов високого рівня ВВП на душу населення 
та високого рівня податкової культури і фінан-
сової свідомості населення.

Україна на цьому рисунку знаходиться у 
межах середніх значень: за рівнем центра-
лізації ВВП у бюджеті – 37,8% проти 40,2% 
середнього рівня у розвинених країнах, а за 
рівнем перерозподілу ВВП через бюджет – 
41,6% проти 41,7% середнього значення.

Базовою характеристикою будь-якої фінан-
сової системи є рівень її податкового тиску. Як 
бачимо із рис. 2, податковий тиск більшості 

розвинених країн (з урахуванням відраху-
вань на соціальне страхування) варіюється у 
межах 30–40% до ВВП. Як засвідчує подат-
кова статистика країн OECD1, середнє зна-
чення податкового тиску склало 34,3% ВВП 
у 2015 р. Серед 35 розвинених країн світу 
найвищий податковий тиск спостерігається у 
Данії – 46,6% до ВВП, Франції – 45,5%, Бель-
гії – 44,8% і Фінляндії – 44%.

Найнижчий податковий тиск у Мек-
сики – 17,4%, Чилі – 20,7% та Ірландії – 23,6%. 
У 2015 р. посилення податкового тиску від-
булося у 22 з 35 країн, у 13 країнах податко-
вий тиск зменшився або залишився без змін. 
За рівнем соціального страхування у ВВП 
лідирують Франція (16,9% до ВВП), Австрія 
(14,8%) Словенія та Чехія (по 14,5%), Бель-
гія (14,3%) та Нідерланди (14,2%). Найниж-
чий рівень соціального страхування у Данії та 
Новій Зеландії – всього 0,1% ВВП, Чилі – 1,5%, 
Мексиці – 3,3%, Ісландії – 3,6%, Ірландії – 
3,9%, Канаді – 4,9%.

Україна за рівнем податкового наванта-
ження відповідає середньому значенню країн 
ОЕСD (35% до ВВП в Україні проти 34,3% у 
розвинених країн). Частка надходжень єди-
ного соціального внеску у ВВП в Україні за 
2015 р. склала 9,4%, що відповідає серед-
ньому значенню країн ОЕСD (9,1%).

Рис. 1. Рівень централізації та перерозподілу ВВП країн світу та України за 2016 р. 
(складено за [6])
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1 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Організація економічного співробітництва та роз-
витку, що включає 35 розвинених країн світу.
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На основі наведених даних можемо зро-
бити висновок, що рівень податкового наван-
таження на економіку України відповідає 
рівню розвинених країн світу. Проте структура 
податкових надходжень України має певні 
відмінності: якщо у більшості розвинених 
країн левову частку доходів бюджетної сис-
теми становлять доходно-прибуткові податки 
(в середньому 11,6% ВВП), то в Україні частка 
податків на доходи, прибуток та приріст капі-
талу складає всього 7%. Натомість частка 
внутрішніх податків на товари і послуги в 
Україні становить 12,6% ВВП, тоді як у кра-
їнах OECD – 11%, а податки на власність в 
Україні займають незначне місце у податковій 
системі (всього 0,8% ВВП проти майже 2% у 
розвинених країнах).

Податкова структура в Україні відрізня-
ється від розвинутих країн нижчим фіскаль-
ним значенням податку на прибуток під-
приємств та доходи фізичних осіб, оскільки 

низький рівень доходів юридичних і фізичних 
осіб, податкової культури, недосконалість 
фіскального законодавства і роботи подат-
кових служб не дають змогу забезпечити 
переважання в структурі податкової сис-
теми прямих податків. В Україні чинником, 
що може змінити цю закономірність, є зрос-
тання реальних доходів населення з огляду 
на підвищення розміру мінімальної заробіт-
ної плати з 2017 р. та детінізацію національ-
ної економіки, а також посилення фіскальної 
ролі податків на власність в Україні.

Довгострокове розбалансування структури 
бюджету пов’язане із проблемою старіння 
населення у більшості розвинених країн. 
Фінансова криза 2007 р. завдала серйоз-
ного удару по пенсійних системах розвине-
них країн, в результаті чого значна кількість 
приватних пенсійних фондів опинилася на 
межі банкрутства. Середнє значення вели-
чини активів недержавних пенсійних фондів 

Рис. 2. Податкові надходження країн OECD та України1 за 2015 р. у відсотках до ВВП  
(з соціальним страхуванням)2 (складено за [7])

1 Загальні податкові надходження України розраховані як сума податкових надходжень Зведеного бюджету 
України та надходжень єдиного соціального внеску за 2015 р. за даними: http://minfin.gov.ua/uploads/redactor/
files/Budget%20of%20Ukraine%202015%20(with%20cover).pdf.http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/
category?cat_id=23596&page=0.
2 Внески на соціальне страхування включають страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати пра-
цездатності, від нещасних випадків, пенсійне забезпечення й медичне страхування.
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Рис. 3. Активи недержавних пенсійних фондів країн та України за 2015 р, % до ВВП 
(складено за [8])

Рис. 4. Рівень боргового навантаження країн світу та України за 2016 р. (складено за [6])
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до ВВП країн ОЕСD за результатами 2015 р. 
склало 36,8% (рис. 3). Україна відноситься 
до кластера з найнижчим рівнем концентра-
ції ВВП у активах недержавного пенсійного 
забезпечення (всього 0,2%). Тому з огляду на 
проблеми катастрофічного дефіциту Пенсій-
ного фонду України нині необхідна активіза-
ція населення у відкритті особистих пенсійних 
рахунків. Ця проблема загострюється ще й з 
огляду на низький рівень доходів населення 
та девальвацію грошової одиниці, а звідси 
випливає надзвичайно низький рівень заоща-
джень населення.

Державний борг є елементом фінан-
сової системи держави, який є загальною 
сумою непогашених позик, отриманих дер-
жавою для фінансування дефіциту бюджету 
та інших визначених законодавством цілей. 
Найбільший рівень боргового навантаження 
за наслідками 2016 р. був у Японії – 250,4%, 
Греції – 183,4%, Італії – 133,2%, Португа-
лії – 128,4%, США – 108,2%, Бельгії – 105,8%, 
Іспанії – 100,1% та Франції – 97,2% (рис. 4).

В Україні рівень валового державного 
боргу до ВВП склав 92,7%. У країнах ЄС нор-
мою вважається, якщо державний борг не 
перевищує 60% ВВП (Маастрихтські крите-

рії). А за підсумками 2016 р. співвідношення 
загального обсягу державного боргу до ВВП 
країн ОЕСD склало 71,7%; узагальнений 
показник приблизно на 10 процентних пунктів 
вищий від показника передкризового 2007 р. 
(59%). Таким країнам, як Греція, Італія, Порту-
галія, характерний кризовий рівень боргової 
безпеки; вони зіштовхнулися з проблемами, 
пов’язаними із значними труднощами у сфері 
погашення боргових зобов’язань, вирішення 
яких вимагає консолідації зусиль усіх країн-
членів ЄС.

Дефіцит бюджету формується у процесі 
переважання видатків країни над її доходами. 
Згідно з даними Єврокомісії найбільший дефі-
цит бюджету центрального уряду спостеріга-
ється у Греції (7,5% ВВП), Японії (6,2% ВВП) 
та Іспанії (5,1%) (рис. 5). Дефіцит Держав-
ного бюджету України складає 2,3%, тоді як 
середнє значення країн ОЕСD дорівнює 1,7%. 
Допустимим вважається дефіцит на рівні до 
3% ВВП. У Норвегії, Люксембурзі, Кореї, 
Швейцарії, Китаї, Німеччині, Швеції, Естонії та 
Мексиці спостерігається профіцит бюджету.

Рівень дефіциту України не є критич-
ним, проте це досить високий показник. Для 
покращення ситуації необхідно зменшувати 
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обсяг видатків, шукати додаткові джерела 
надходжень до бюджету та перш за все під-
вищувати ефективність здійснення бюджет-
них видатків.

До найголовніших проблем функціону-
вання та розвитку фінансових систем рин-
кового типу слід віднести інфляцію. Рівень 
інфляції за середнім показником країн ОЕСD 
у 2016 р. склав 0,9% (рис. 6). Найвище зна-
чення інфляції зафіксовано у Росії (8,4%), 
Туреччині (7,8%), Чилі (3,8%) та Норвегії 
(3,6%). Дефляція відбулася у Греції, Польщі, 
Ізраїлі, Швейцарії, Словаччині, Ірландії, Іспа-
нії, Італії та Словенії. В Україні останніми 
роками рівень інфляції зростає, що спри-
чинено фінансово-економічною кризою, та 
супроводжується економічною нестабіль-
ністю. Проте у 2016 р. гіперінфляцію попе-
реднього року вдалося приборкати, адже 
індекс споживчих цін в Україні за 2015 р. 
склав, згідно з даними МВФ, 48,7%. Різкий 
ріст цін та девальвація національної валюти 
мають сильний негативний вплив на розви-
ток економіки країни, що погіршує репутацію 
країни як надійного партнера, через що кра-
їна стає менш привабливою для інвесторів.

На рис. 7 відображений обсяг інвестицій до 
ВВП. Якщо країна є привабливою для інвес-
торів, обсяг інвестицій зростає. Найвищий 
рівень інвестицій до ВВП характерний для 
Китаю (41,8% ВВП), Норвегії (28,8%), Кореї 
(26,9%), Чехії (26,4%), найнижчий, відповідно, 
спостерігається у Греції (9,6%) та Португалії 
(14,5%). В Україні за підсумками 2016 р. рівень 
інвестицій склав всього 16,1% ВВП. У зв’язку 
з нестабільною економічною ситуацією, висо-
ким рівнем інфляції та боргових зобов’язань, 
воєнними діями Україна є менш привабливою 
для інвесторів. Україні потрібно проводити 
подальше реформування економіки; це допо-
може збільшити довіру іноземних інвесторів.

Національні заощадження є індикато-
ром рівня життя у країні. За цим показником 
Україна значно відстає від решти розвинених 
країн. Наприклад, обсяг національних заоща-
джень у Китаї становить 44,4%, США – 17,5%, 
Японії – 25,6%, Росії – 25,5% (рис. 8). Серед-
ній показник по ОЕСD становить 23,3%, тоді 
як в Україні – всього 13,5% (для порівняння 
у 2014 р. валові національні заощадження 
в Україні склали всього 15% ВВП). Осно-
вним чинником, що впливає на зниження 
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заощаджень, є інфляція, індекс якої у 2015 р. 
складав аж 48,7%, а за 2016 р. – вже 15,1%. 
Найнижчий рівень заощаджень до ВВП спо-
стерігаємо в Греції – всього 9,4%.

Нестабільна економічна ситуація в Україні 
сприяє збільшенню рівня безробіття, через 
інфляцію населення стало менш платоспро-
можним, що призвело до закриття й банкрут-
ства багатьох підприємств. Рівень безробіття 
в Україні становить 9,2% проти 7,6% серед-
нього значення по країнах ОЕСD (рис. 9). 
В Україні частка безробітного населення у 
2 рази вища, ніж в США і Німеччині, та майже 
у 3 рази вища, ніж в Японії. Найвищий серед 
розвинених країн показник безробіття зафік-
совано у Греції (25%), Іспанії (19,7%), Порту-
галії та Італії (більше 11%).

Результати проведеного дослідження під-
креслюють необхідність стратегічних пере-

творень заради досягнення соціальної та 
економічної стабільності: створення пере-
думов економічного зростання через утри-
мання низького рівня інфляції, стабілізації 
державних фінансів, модернізації податкової 
системи. У цьому контексті доцільним є фор-
мування режиму максимального сприяння 
бізнесу шляхом зменшення втручання дер-
жави в економіку, зниження адміністративних 
бар’єрів для його розвитку, модернізації інф-
раструктури й базових секторів економіки.

Висновки з цього дослідження. Як пока-
зало проведене дослідження, вибір моделі 
фінансових відносин держав залежить від 
багатьох чинників, а саме від природних умов, 
багатства країни, конкретних історичних тра-
дицій, демографічних чинників, завдань і цілей 
фінансової політики, а також рівня податкової 
культури і психології тієї чи іншої нації.

Рис. 9. Рівень безробіття країн світу та України за 2016 р.,  
% до загальної кількості зайнятих (складено за [6])
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У статті розглянуто теоретичні основи функціонування державного боргу, з’ясовано роль зовнішнього 
боргу в національній економіці в контексті цільових орієнтирів боргової стратегії держави; розкрито зміст, 
уточнено трактування поняття «управління державним боргом», а також визначено складові елементи меха-
нізму управління державним боргом; проаналізовано сучасні тенденції боргової політики України, визначено 
її макроекономічні наслідки; виокремлено особливості механізму управління державним боргом в Україні; 
виявлено структурні асиметрії боргового портфеля України; обґрунтовано необхідність формування боргової 
стратегії як пріоритетного напряму доктрини макроекономічного розвитку України; запропоновано напрями 
модернізації механізму управління державним боргом в Україні.

Ключові слова: державний борг, боргова політика, бюджет, зовнішній борг, внутрішній борг, доходи, ви-
датки, податки, запозичення.

Шелест А.Л. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ: МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассмотрены теоретические основы функционирования государственного долга, выяснена роль 

внешнего долга в национальной экономике в контексте целевых ориентиров долговой стратегии государ-
ства; раскрыто содержание, уточнено определение понятия «управление государственным долгом», а так-
же определены составные элементы механизма управления государственным долгом; проанализированы 
современные тенденции долговой политики Украины, определены ее макроэкономические последствия; 
выделены особенности механизма управления государственным долгом в Украине; выявлены структурные 
асимметрии долгового портфеля Украины; обоснована необходимость формирования долговой стратегии 
как приоритетного направления доктрины макроэкономического развития Украины; предложены направле-
ния модернизации механизма управления государственным долгом в Украине.

Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, бюджет, внешний долг, внутренний долг, до-
ходы, расходы, налоги, заимствования.

Shelest O.L. STATE DEBT OF UKRAINE: THE MECHANISM OF MANAGEMENT AND MAINTENANCE
The article deals with the theoretical basis of the functioning of the public debt, explained the role of the external 

debt of the national economy in the context of the targets of the debt strategy of the state; reveals the content, clar-
ified the definition of “Public Debt Management” and identified the constituent elements of public debt management 
mechanism; analyzed current trends in the debt policy of Ukraine, defined its macroeconomic effects; The features 
of the mechanism of public debt management in Ukraine; revealed structural asymmetry of the debt portfolio in 
Ukraine; the necessity of the formation of the debt strategy as a priority area of the doctrine of the macroeconomic 
development of Ukraine; proposed directions of modernization of public debt management mechanism in Ukraine.

Keywords: public debt, debt policy, budget, external debt, domestic debt, income, expenses, taxes, borrowing.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Державний борг виступає важли-
вою складовою ринкової економіки. Сьогодні 
важко знайти державу, яка була б спроможна 
обходитися без запозичень. Використання 
державою позик зумовлено нестачею влас-
них фінансових ресурсів, необхідних для 
фінансування державного бюджету. За умови 
ефективного використання залучені кошти 
можуть стати позитивним чинником еконо-
мічного зростання, але в іншому випадку 
збільшення заборгованості призводить до 

фінансової кризи, порушення макроеконо-
мічної стабільності.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті полягає у 
дослідженні сутності державного боргу та 
способів управління ним; проведенні аналізу 
стану та управління державним боргом Укра-
їни. Для досягнення поставлених цілей вирі-
шено такі задачі:

– з’ясувати роль зовнішнього боргу в наці-
ональній економіці в контексті цільових орієн-
тирів боргової стратегії держави;

© шелест о.л.
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– розкрити зміст, уточнити трактування 
поняття «управління державним боргом», а 
також визначити складові елементи меха-
нізму управління державним боргом;

– проаналізувати сучасні тенденції борго-
вої політики України, визначити її макроеконо-
мічні наслідки;

– виокремити особливості механізму 
управління державним боргом в Україні;

– виявити структурні асиметрії боргового 
портфеля України;

– обґрунтувати необхідність формування 
боргової стратегії як пріоритетного напряму 
доктрини макроекономічного розвитку України;

– запропонувати напрями модернізації 
механізму управління державним боргом в 
Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наукове підґрунтя проблематики держав-
ного боргу закладено визначними зарубіж-
ними та вітчизняними вченими. Дослідженню 
оптимальних джерел погашення державного 
боргу присвячені праці М. Максгрейвера, 
А. Лернера, Г. Роузена, Дж. Сакса та інших 
зарубіжних економістів. До дослідження соці-
ально-економічних передумов і наслідків фор-
мування боргових зобов’язань державного 
та приватного сектору економіки, розробки 
концептуальних основ управління національ-
ним боргом для забезпечення стабільності 
фінансової системи та розширення інвести-
ційного потенціалу реального сектору еконо-
міки в Україні доклали зусиль багато вітчиз-
няних вчених, такі як, зокрема, Т.П. Вахненко, 
О.Д. Василик, Є.Р. Гавриленко, А.С. Гальчин-
ський, О.В. Рожко, В.М. Федосова, С.І. Юрій, 
Н.Б. Ярошевич.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. У працях назва-
них вчених досліджені різноманітні аспекти 
державного боргу і його впливу на економіку. 
Водночас комплементарність згаданої про-
блеми свідчить про те, що не всі питання дер-
жавного боргу вивчені та висвітлені повною 
мірою. Недооцінюються його негативні соці-
ально-економічні наслідки, фінансові ризики, 
не представлена концепція вдосконалення 
управління державним боргом, а проблеми 
запровадження цілісного механізму управ-
ління державним боргом і розробки ефектив-
ної стратегії боргової політики України зали-
шаються невирішеними.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В сучасній економічній літературі 
зустрічаються визначення державного боргу, 
які значно відрізняються одне від одного, 

оскільки вони характеризують державний 
борг з різних позицій: одні – за змістом, інші – 
за формою, за юридично-правовим статусом 
тощо. Доцільно не лише зазначати, що дер-
жавний борг – це відносини, у яких держава 
виступає у ролі позичальника, кредитора або 
гаранта повернення кредиту, але й розгля-
дати державний борг саме як систему кредит-
них відносин за участю держави.

За економічним змістом державний борг – 
це загальна сума заборгованості держави, яка 
складається з усіх прийнятих та непoгашених 
боргових зобов’язань держави, включaючи 
боргові зoбов’язання дeржави, що вступaють 
в дію в результаті виданих гaрантій за 
кредитaми, або зoбов’язання, що виникaють 
на підставі законодавства абo дoговору [1].

Граничний обсяг державного боргу визна-
чається за ст. 18 Бюджетного кодексу України, 
в якій зазначено, що величина суми боргу не 
має перевищувати 60% фактичного річного 
ВВП України [2]. У разі перевищення гранич-
ної величини боргу Кабінет Міністрів Укра-
їни зобов’язаний вжити термінових заходів з 
метою зменшення суми державного боргу до 
встановленої величини і нижче.

Розмір державного боргу розраховується у 
грошовій формі як непогашена основна сума 
прямих боргових зобов’язань держави. Стан 
державного боргу визначається на останній 
день звітного періоду та включає операції за 
цей день [3].

Управління державним боргом – це сукуп-
ність заходів держави з виплати відсоткових 
доходів кредиторам і погашення позик, зміни 
умов уже випущених позик, визначення умов 
і випуску нових позик. Проблема управління 
державним боргом полягає в забезпеченні 
платоспроможності держави, реальних дже-
рел погашення державного боргу. Під час 
управління державним боргом, передусім 
зовнішнім, треба шукати варіанти, які б мінімі-
зували втрати для держави і населення.

У процесі управління державним бор-
гом необхідно враховувати економічну та 
політичну ситуацію в країні; рівень інфляції; 
ділову активність суб’єктів підприємницької 
діяльності; ступінь ризику країни щодо непо-
вернення боргу.

Державний борг оцінюють за такими показ-
никами:

– борг на душу населення, що свідчить 
про те, яка сума державного боргу припадає 
на кожного громадянина країни;

– співвідношення між державним бор-
гом та індивідуальними доходами, що визна-
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чається як частка загального несплаченого 
боргу, що припадає на кожну 1 000 грошових 
одиниць індивідуального доходу; цей показ-
ник дає змогу визначити, наскільки обтяжли-
вим є борг для населення країни;

– відносна величина боргу (державний 
борг/ВВП), що залежить від темпів зростання 
ВВП; рівня реальної процентної ставки, що 
впливає на величину виплат із боргу; обсягів 
бюджетного дефіциту [3].

До основних методів управління держав-
ним боргом відносять:

1) пролонгацію боргу, тобто форму добро-
вільної згоди кредиторів на відстрочення 
виплат за зобов’язаннями боржника; як пра-
вило, проводиться тоді, коли випуск нових 
позик на обслуговування раніше випущених є 
фінансово недоцільним;

2) анулювання частини боргу, тобто від-
мову уряду від погашення боргу; анулювання 
боргів може бути зумовлене фінансовою 
неспроможністю держави, її банкрутством 
або політичними мотивами; найчастіше поді-
бний механізм застосовується до найменш 
розвинутих країн, нездатних погасити свої 
зобов’язання навіть у віддаленій перспективі; 
за певних умов часткове списання боргу еко-
номічно вигідне і кредиторам;

3) викуп боргу з дисконтом на вторинному 
ринку, тобто скорочення обсягу державного 
боргу через викуп власних боргів із дисконтом 
(знижкою) на вторинному ринку; такий метод 
реструктуризації боргу можуть собі дозво-
лити лише деякі країни-боржники, які мають 
у своєму активі значні обсяги золотовалютних 
резервів;

4) обмін боргу на акції національних під-
приємств чи національну валюту, що є однією 
із найпоширеніших ринкових схем реструк-
туризації державного боргу; передбачає 
надання кредиторам права продажу боргів з 
дисконтом за національну валюту, на яку в 
результаті можна придбати акції національ-
них компаній; частіше використовується без-
посередній обмін (своп) боргів на акції компа-
ній, що перебувають у державній власності;

5) тимчасовий мораторій на виплату відсо-
тків або частини основного боргу, тобто від-
строчення сплати внутрішніх або зовнішніх 
боргових зобов’язань, що оголошується спе-
ціальними актами державної влади на певний 
строк чи до закінчення певних надзвичайних 
подій;

6) конверсію боргу, тобто зміну початкових 
умов державної позики, зокрема зміну стро-
ків позики, часу виплати, способу погашення 

позики, а найчастіше – зміну величини пози-
кового відсотка (зміну дохідності позик);

7) консолідацію боргу, тобто зміну умов 
позики щодо часу її чинності (тривалості) з 
можливою зміною величини позикового від-
сотка, зокрема перетворення недержавного 
кредиту короткострокових державних позик 
у довгострокові, об’єднання кількох держав-
них позик попередніх років в одну позику; 
консолідація і конвертація можуть проводи-
тись одночасно;

8) реструктуризацію зовнішнього боргу, 
що проводиться у рамках Паризького клубу 
офіційних кредиторів (реструктуризація між-
урядових позик і позик, гарантованих урядом) 
та Лондонського клубу приватних кредиторів 
(реструктуризація комерційного боргу); борг 
перед МВФ і Світовим банком реструктуриза-
ції не підлягає [6].

Управління державною заборгованістю є 
одним із ключових факторів забезпечення 
макроекономічної стабільності в державі. Від 
характеру врегулювання боргової проблеми 
залежать бюджетна дієздатність країни, стан 
її валютних резервів, а відповідно, і стабіль-
ність національної валюти, рівень відсоткових 
ставок, інвестиційний клімат, характер пове-
дінки всіх сегментів фінансового ринку.

Поточна економічна ситуація в Україні 
характеризується вагомим зростанням бор-
гового навантаження, що виступає одним 
з базових факторів гальмування розвитку 
економіки країни. Основними причинами 
зростання обсягу державного боргу в 2014–
2016 рр. стали такі:

– політична криза, анексія АР Крим та 
тривалий військовий конфлікт на сході країни;

– глибока економічна рецесія, викликана 
перегрупуванням економічних зав’язків з між-
народними партнерами та руйнуванням інф-
раструктури й промислових об’єктів на час-
тині території країни;

– фінансування за рахунок державних 
запозичень дефіциту державного бюджету, 
зростання якого обумовлене значною мірою 
збільшенням видатків на оборону та обслуго-
вування державного боргу;

– необхідність потужної державної під-
тримки державних підприємств та банків, 
зокрема НАК «Нафтогаз України».

За підсумком останніх двох років сукупний 
обсяг державного боргу збільшився більше, 
ніж на 40%, а саме до 1 571,77 млрд. грн.

Водночас загальна сума державного боргу, 
приведена до еквіваленту іноземної валюти, 
навпаки, продемонструвала деяке скоро-
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чення за цей же період. Так, якщо станом на 
1 січня 2014 р. загальний державний борг від-
повідав 73,16 млрд. дол. США (в еквіваленті), 
то станом на 1 січня 2016 р. – 65,49 млрд. дол. 
США (в еквіваленті).

Безпосередньо за підсумком 2015 р. 
загальна сума державного та гарантованого 
державою боргу, приведена до доларового 
еквіваленту, скоротилася на 6,19%, тобто до 
65,49 млрд.  дол. США.

Зауважуємо, що одним з чинників скоро-
чення показників зовнішнього державного 
боргу було проведення реструктуризації 
заборгованості країни перед зовнішніми при-
ватними кредиторами. Однією з вагомих під-
став для проведення цієї реструктуризації 
стало зростання питомої ваги державного 
боргу, номінованого в іноземній валюті, що 
наведено в табл. 1.

Стала тенденція до підвищення питомої 
ваги державного боргу, номінованого в іно-
земній валюті, означає збільшення витрат 
уряду з обслуговування власних боргових 
зобов’язань, що також будуть номіновані в 
інвалюті. Для українських фінансових ринків 
це означає ще більше скорочення валютної 
пропозиції та подальшу девальвацію гривні.

Динаміка сукупного обсягу державного 
та гарантованого державою боргу побудо-
вана з використанням показників у доларах 
США. Слід зазначити, що з початку 2015 р. 
відбувалось деяке зменшення загального 
обсягу держборгу, приведеного в еквіваленті 
іноземної валюти. Проте важливо звернути 
увагу на те, що показники станом на 1 січня 
2015 р. подавалися Міністерством фінансів з 
огляду на курс національної валюти на рівні 
1 576,86 грн. / 100 дол. США. За таких умов 
обсяг внутрішнього державного боргу, приве-
дений у доларовому еквіваленті, відповідав 
31,0 млрд.  дол. США.

Протягом 2015 р. загалом гривня втра-
тила близько 50% своєї вартості; станом на 
1 січня 2016 р. офіційний курс відповідав 
2 400,1 грн. / 100 дол. США. Перерахунок 
показників за новим офіційним курсом пока-
зав відповідне зменшення загального обсягу 
внутрішнього державного боргу, приведеного 
в еквіваленті іноземної валюти, а саме до 
22,06 млрд.  дол. США [6].

В поточній ситуації ключовим чинником 
динаміки показників державного боргу можна 
назвати девальваційні процеси. Загальний 
обсяг держборгу (в гривневому еквіваленті) 
показав рекордне зростання в лютому 2015 р. 
внаслідок різкої девальвації. Показник у дола-
ровому вимірі, відповідно, показав аналогічну 
низхідну динаміку. Нагадаємо, що найнижчий 
офіційний курс гривні було зареєстровано 26 
лютого 2015 р. ‒ 3 001,01 грн. за 100 дол. США. 
При цьому на готівковому ринку курс долара 
США сягнув в середньому 31 грн. / дол. США 
(придбання) та 37 грн. / дол. США (продаж). 
Однією з ключових актуальних причин деваль-
вації національної валюти виступає скоро-
чення валютних надходжень від експорту. Нині 
експорт є практично єдиним джерелом над-
ходження валюти в умовах обмеженого при-
току інвестицій і закритого боргового ринку. 
Підставами для такої тенденції є поряд із стаг-
наційними процесами в українській економіці, 
загальносвітове зниження цін на продукцію 
хімічної промисловості та металопромисло-
вості, сільського господарства тощо, що є 
основними статтями українського експорту.

Крім цього, обмеження транзиту укра-
їнських товарів через українсько-російську 
ділянку кордону також призводять до падіння 
обсягів експорту українських товарів до окре-
мих країн. Станом на дату написання огляду 
на міжбанківському ринку торги відбуваються 
в діапазоні 26,4–27,2 грн. / дол. США.

Таблиця 1
Структура державного боргу України (1 січня 2014 року – 1 січня 2016 року)

Сукупний 
державний 

борг

1 січня 
2014 року

1 січня 
2015 року

1 квітня 
2015 року

1 липня 
2015 року

1 жовтня 
2015 року

1 січня 
2016 року

100% 100% 100% 100% 100% 100%
UAH, млрд. 584,79 1 100,83 1 524,37 1 438,22 1 521,45 1 571,77
USD, млрд. 73,16 69,81 65,03 68,44 70,67 65,49
Внутрішній борг 49% 44% 35% 36% 34% 34%
UAH, млрд. 284,09 488,87 525,94 518,53 529,46 529,46
USD, млрд. 35,54 31,00 22,44 24,67 22,06 22,06
Зовнішній борг 51% 56% 65% 64% 66% 66%
UAH, млрд. 300,70 611,97 998,44 919,69 1 042,31 1 042,31
USD, млрд. 37,62 38,81 42,59 43,76 43,43 43,43
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Зауважимо, що девальвація національної 
валюти дає змогу уряду розраховуватися за 
внутрішніми боргами, що дешевшають разом 
зі зниженням курсу гривні, меншими обсягами 
валютних ресурсів, зокрема, отриманими від 
міжнародних фінансових організацій. Згідно з 
Програмою управління державним боргом на 
2016 р., затвердженою Наказом Міністерства 
фінансів України від 29 січня 2016 р., загальні 
виплати за державним боргом, що мають 
бути здійснені у 2016 р. за рахунок коштів 
державного бюджету, оцінюються на рівні 
234,26 млрд. грн., з яких:

– 186,85 млрд. грн. – це виплати за вну-
трішнім боргом (79,8%);

– 47,41 млрд. грн. – це виплати за зовніш-
нім боргом (20,2%).

Загальний обсяг державного боргу Укра-
їни зберігає тенденцію до зростання протя-
гом досліджуваного періоду. Протягом остан-
ніх 5 років сукупний обсяг державного боргу 
зріс більш ніж втричі до 1 424,13 млрд. грн. 
(67,66 млрд. дол. США в еквіваленті).

В структурі загального державного пря-
мого та гарантованого боргу традиційно пере-
важає зовнішній борг ‒ 64% сукупного обсягу, 
60% прямого та 88,4% гарантованого держа-
вою боргу станом на 1 червня 2015 р.

З початку 2014 р. загальний обсяг держав-
ного та гарантованого державою боргу збіль-
шився з 825,41 млрд. грн. до 1 424,13 млрд. грн. 
станом на 1 червня 2015 р. Водночас в дола-
ровому еквіваленті цей показник показав 
зменшення, а саме з 73,11 млрд. дол. США до 
67,66 млрд. дол. США за аналогічний період.

Протягом перших місяців 2015 р. відбу-
валась потужна девальвація національної 
валюти, а перерахунок показників за новим 
офіційним курсом (21,048 грн. / дол. США 
станом на 1 червня 2015 р.) показав від-
повідне зменшення загального обсягу вну-
трішнього державного боргу, приведеного 
в еквіваленті іноземної валюти, а саме до 
24,14 млрд. дол. США (-6,86 млрд. дол. 
США). Водночас обсяг внутрішнього боргу, 
номінований у національній валюті, за 
цей період тільки збільшувався, а саме до 
508,15 млрд. грн. (+19,27 млрд. грн.).

Якщо перерахувати показники вну-
трішнього боргу станом на 1 січня 2015 р. 
за курсом 21,048 грн. / дол. США, його 
обсяг станом на вказану дату буде відпо-
відати вже не 31,0 млрд. дол. США. в екві-
валенті, а 23,23  млрд.  дол. США, що на 
913,57 млн. дол. США менше від показника, відо-
браженого у Звіті Мінфіну на 1 червня 2015 р. [6].

Показники зовнішнього державного боргу 
за цей же період також показали зростання 
(на 12%, тобто до 43,52 млрд.  дол. США).

Розглядаючи витрати на обслуговування і 
погашення держборгу у перспективі за період 
2015‒ 2020 рр., необхідно підкреслити, що 
в структурі витрат з обслуговування боргу 
поступово буде збільшуватися частка виплат 
з обслуговування внутрішнього боргу, що 
пов’язано з погашенням та виплатою доходів 
за ОВДП, випущених у 2009‒2012 рр.

У 2014 р. на обслуговування та пога-
шення державного боргу було витрачено 
125,5 млрд. грн., що відповідає 8% ВВП за 
результатом року. Всі виплати було здійснено 
в строк та в повному обсязі. У 2014 р. співвід-
ношення обсягу валового зовнішнього боргу і 
ВВП країни склало 96%.

Згідно з попередніми даними положення 
угоди з реструктуризації держборгу, укла-
деної між Мінфіном та комітетом приватних 
зовнішніх кредиторів, містить положення, 
що справлятимуть певний тиск на висхідні 
тенденції в українській економіці. Так, якщо 
темпи зростання економіки перевищать 3% 
на рік, кредитори отримають 15% вартості 
цього відсотка зростання ВВП. Якщо темп 
зростання економіки перевищить 4% на рік, 
кредитори отримають 40% вартості від кож-
ного відсотка такого зростання. Важливо, що 
названі положення вступають в силу тільки з 
2021 р., даючи країні 7 років на відновлення 
позитивних тенденцій в економіці, та будуть 
діяти протягом 20 наступних років.

Спрямування державних запозичень орі-
єнтоване на фінансування дефіциту держав-
ного бюджету, зокрема в розрізі фінансування 
поточних видатків, на погашення боргів мину-
лих періодів та гарантованих державою кре-
дитів підприємствам, в інвестиційні проекти, 
особливо в галузі будівництва, та лише незна-
чна частина орієнтована на підтримку страте-
гічних галузей, в реальний сектор економіки 
та на підтримку інноваційних проектів, що 
позитивного впливу на ефективний розвиток 
економіки не справляє. Це зумовлено нечітко 
визначеною борговою політикою та практич-
ною відсутністю боргової стратегії. Зокрема, 
позитивного ефективного впливу на розвиток 
економіки державні запозичення не справ-
ляли. На основі досліджень сучасного стану 
та тенденцій боргової політики України можна 
дійти таких висновків:

– внаслідок проведення українським уря-
дом політики, зорієнтованої на неінфляційні 
механізми погашення дефіциту бюджету, 
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загальна сума державного боргу постійно 
зростає;

– особливістю державного боргу України є 
значне переважання у його структурі зовніш-
ньої складової;

– в результаті закінчення пільгових періо-
дів за раніше отриманими кредитами обсяги 
платежів за державним боргом зросли в абсо-
лютній величині;

– на позичковому ринку простежується 
тенденція до збільшення строковості держав-
них цінних паперів;

– середньозважена дохідність ОВДП 
характеризується спадною динамікою, що у 
підсумку сприяє зменшенню вартості держав-
них запозичень;

– спостерігається тенденція до збіль-
шення обсягів фінансування програм розви-
тку, про що свідчить зростання частки гаранто-
ваного боргу внаслідок залучення кредитних 
ресурсів для будівництва та реконструкції 
автомобільних доріг, проте фінансування про-
грам розвитку в реальному секторі економіки 
необхідно збільшувати.

Проблема підвищення ефективності управ-
ління державним боргом і пошук шляхів її вирі-
шення є одними з найбільш актуальних питань 
сьогодення в Україні. Незважаючи на відсут-
ність досконалих критеріїв оцінки управління 
боргом, недоліком системи управління боргом 
в Україні є розподіл повноважень між декіль-
кома державними інституціями щодо форму-
вання зовнішнього боргу країни, що викликає 
слабку координацію дій з управління боргом. 
Так, заборгованість перед МВФ перебуває під 

контролем НБУ, кредити Світового банку – 
Міністерства фінансів, міждержавні кредитні 
лінії – Укрексімбанку. Крім того, різні відомства 
застосовують різні методики обліку, що, відпо-
відно, спричиняє статистичні розбіжності за 
основними показниками заборгованості.

Висновки з цього дослідження. Для 
розв’язання проблеми заборгованості в дов-
гостроковому періоді необхідне «оздоров-
лення» самої економіки, оскільки без забез-
печення динамізму її розвитку і реальної, 
відчутної ефективності фінансова стабіль-
ність в країні буде короткочасною і відносною 
незалежно від того, які прогресивні фінансові 
заходи використовуються для її підтримки.

Таким чином, слід зауважити, що оптиміза-
ція боргової політики України потребує розро-
блення та впровадження цілісної стратегії, яка 
поєднуватиме завдання удосконалення нор-
мативно-правового та інституційного забез-
печення боргової політики, короткострокові 
та середньострокові орієнтири управління 
державним боргом, інструменти радикаль-
ного підвищення ефективності інвестиційної 
складової бюджетних видатків, стратегічні 
завдання переорієнтації боргової політики, 
зменшення боргового тягаря та розвитку 
альтернативних, непозичкових інструментів 
фінансування бюджетних видатків.

Така стратегія має узгодити дії органів дер-
жавної влади, уповноважених здійснювати 
управління державним боргом, інтегрувати 
боргову політику України в контекст реалізації 
Стратегії економічного та соціального розви-
тку України.
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Статтю присвячено актуальним питанням щодо визначення сутності доходів та видатків бюджетних уста-
нов у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці. Проаналізовано та систематизовано класичні та сучасні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених до визначення доходів і видатків, їх економічної сутності та термі-
нологічного трактування. Досліджено сутність доходів та видатків відповідно до міжнародних та національних 
стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. 
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Бондаренко Н.Н., Гузенко Ю.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья посвящена актуальным вопросам определения сущности доходов и расходов бюджетных уч-
реждений в отечественной и международной учетной практике. Проанализированы и систематизирова-
ны классические и современные подходы отечественных и зарубежных ученых к определению доходов 
и расходов, их экономической сущности и терминологической трактовке. Исследована сущность доходов 
и расходов в соответствии с международными и национальными стандартами бухгалтерского учета для 
государственного сектора.

Ключевые слова: доходы, расходы, бюджетные учреждения, смета, учет, международные стандарты.

Bondarenko N.M., Guzenko J.A. NEW APPROACHES TO ESSENCE OF TERMS INCOME AND 
EXPENDITURE OF THE BUDGET INSTITUTIONS

This article is devoted to the current issues of defining of the essence of revenues and expenditures of budgetary 
institutions in domestic and international accounting practice. In the article is analyzed and systematized classical 
and modern approaches of domestic and foreign scientists to determine the income and expenditure, the economic 
nature and interpretation of the abovementioned terminology. The essence of terms ‘revenue’ and ‘expenditure’ is 
analyzed according to international and national accounting standards for the public sector.

Keywords: income, expenses, expenditure, budgetary institutions, estimated costs, accounting, international 
standards.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Бухгалтерський облік у бюджетних 
установах є системою контролю над наяв-
ністю та рухом бюджетних і позабюджетних 
коштів, будується на загальноприйнятих прин-
ципах, виконує управлінську, інформаційну, 
контрольну функції та має певні особливості. 
Найбільш специфічними об’єктами обліку в 
бюджетних установах є доходи, видатки та 
результати виконання кошторису. У загальній 
системі бухгалтерського обліку бюджетних 
установ саме облік доходів і видатків є най-

складнішим і найвідповідальнішим, потребує 
найдокладнішого розроблення й опрацювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питання щодо сутності доходів 
та видатків бюджетних установ приділяли 
значну увагу такі науковці, як: Левицька С.О., 
Свірко С.В., Александров В.Т., Лонда-
ренко О.О., Джога Р.Т., Атамас П.Й., Кучеря-
венко М.П., Воронова Л.К., Дмитренко Е.С., 
Бабін І.І. та ін. Незважаючи на розроблення 
низки теоретичних і практичних положень 
щодо обліку доходів і видатків в бюджетних Бу
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установах, проблемам визначення їх сутності 
приділяється недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У даній статті прагнемо розглянути 
різноманітні підходи до визначення понять 
«доходи» та «видатки» для визначення місця 
цих обліково-економічних категорій у системі 
обліку бюджетної установи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основним нормативним докумен-
том, який регулює діяльність бюджетних 
установ, є Бюджетний кодекс України. Він 
визначає засади бюджетної системи України, 
її структуру, принципи, правові засади функці-
онування, основи бюджетного процесу і між-
бюджетних відносин та відповідальність за 
порушення бюджетного законодавства.

Відповідно до Бюджетного кодексу, доходи 
бюджету – це всі податкові, неподаткові та інші 
надходження на безповоротній основі, справ-
ляння яких передбачено законодавством Укра-
їни (включаючи трансферти, плату за надання 
адміністративних послуг, власні надходження 
бюджетних установ). Доходи бюджету класи-
фікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій із капіталом;
4) трансферти [1].
Податковими надходженнями визнаються 

встановлені законами України про оподатку-
вання загальнодержавні податки і збори та 
місцеві податки і збори.

Неподатковими надходженнями визна-
ються доходи від власності та підприємниць-
кої діяльності; адміністративні збори та пла-
тежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності; інші неподаткові надходження [1]. 

Поняття «доходи бюджетних установ» 
висвітлюється в публікаціях багатьох авторів, 
аналіз яких дає змогу дійти висновку, що вони 
не мають принципових різниць. Усі автори 
вважають, що доходами бюджетних установ є 
асигнування, отримані з державного або міс-
цевих бюджетів.

Зокрема, Свірко С.В. зазначає, що доходи 
бюджетних установ – це надходження грошо-
вих коштів, отримуваних установами за раху-
нок державних коштів, для виконання кошто-
рису доходів і видатків [2, с. 229].

Своєю чергою, Левицька С.О. наводить таке 
визначення доходів: це отримані з державного 
та місцевого бюджетів та генеровані бюджет-
ними організаціями асигнування [3, с. 362]. 

Лемішовський В.І. вважає, що діяльність 
установ фінансується за рахунок коштів дер-

жавного або місцевих бюджетів, які нада-
ються на безповоротній основі [4, с. 456].

Водночас визначення, представлені в 
роботах українських учених, не відповідають 
представленим у міжнародних та національ-
них стандартах.

Так, згідно з МСБОДС 9 «Дохід від опера-
цій обміну», доходи – валове надходження 
економічних вигод або потенціалу корисності 
протягом звітного періоду, коли чисті активи/
власний капітал зростають у результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків влас-
ників. При цьому суми, зібрані представником 
органу державної влади чи іншої урядової 
організації, не є економічними вигодами або 
потенціалом корисності, що надходять до 
суб’єкта господарювання, і не ведуть до збіль-
шення активів чи зменшення зобов’язань, 
тому їх виключають із доходу [5]. 

Відповідно до Національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку 
бюджетних організацій державного сектору, 
доходи – це збільшення економічних вигід у 
вигляді надходження активів або зменшення 
зобов'язань, які призводять до зростання 
власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків власника) [6]. 

Дослідивши сутність доходів у національ-
них і міжнародних нормативно-правових доку-
ментах, можна зробити висновок про те, що 
визначення доходів мають майже однаковий 
зміст. Окрім того, у НП(С)БОДС визначення 
доходу більш схоже на визначення, яке засто-
совують суб’єкти підприємницької діяльності.

Згідно з НП(С)БОДС 124 «Доходи», що роз-
роблене на основі МСБОДС, доходи суб’єктів 
державного сектору класифікуються в бухгал-
терському обліку за такими групами:

– доходи від обмінних операцій (бюджетне 
асигнування; доходи від надання послуг (вико-
нання робіт): плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю; надходження бюджетних установ 
від додаткової (господарської) діяльності; 
доходи від продажу (доходи від операцій із 
капіталом, доходи від продажу нерухомого 
майна); доходи від відсотків, роялті та диві-
дендів та інші доходи від обмінних операцій);

– доходи від необмінних операцій (подат-
кові надходження; неподаткові надходження 
(збори та платежі); трансферти та кошти, що 
отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджет-
них установ для виконання цільових заходів; 
надходження до державних цільових фондів; 
зобов'язання, що не підлягають погашенню) [7].
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Виходячи зі специфіки діяльності та зако-
нодавчої бази, доходи установ бюджетної 
сфери в Україні поділяють на доходи загаль-
ного та спеціального фондів (рис. 1).

Бюджетні установи у процесі надання нема-
теріальних послуг здійснюють видатки, які за 
економічним змістом відрізняються від витрат 
суб’єктів підприємницької діяльності [8].

Систематизацію поглядів дослідників щодо 
сутності поняття «видатки» наведено в табл. 1.

Зазначені підходи вітчизняних учених 
заслуговують на увагу, оскільки розкрива-
ють сутність видатків як бюджетно-правової 
категорії. Видатки здійснюються бюджетною 
установою для забезпечення виконання своїх 
функцій.

Незважаючи на такі різноманітні трак-
тування терміну «видатки бюджетної уста-
нови», нині існує закріплене у Бюджетному 
кодексі тлумачення: «Видатки бюджету – 
кошти, спрямовані на здійснення програм та 
заходів, передбачених відповідним бюдже-
том». До видатків бюджету не належать: пога-
шення боргу; надання кредитів із бюджету; 
розміщення бюджетних коштів на депозитах; 
придбання цінних паперів; повернення над-
міру сплачених до бюджету сум податків і збо-
рів та інших доходів бюджету, проведення їх 
бюджетного відшкодування [1].

Поняття «видатки» у Кодексі розкрива-
ється за допомогою витрат, а витрати – за 
допомогою видатків, зокрема підкреслюється, 
що витрати бюджету – це видатки бюджету та 
кошти на погашення основної суми боргу.

На перший погляд, видатки і витрати 
характеризують одні й ті самі процеси. Однак 
насправді між видатками й витратами є сут-
тєві відмінності.

Так, термін «видатки» використовується 
для найменування тих розподільних відносин, 

які пов'язані з використанням централізова-
ного грошового фонду держави. Вони здійсню-
ються на стадії розподілу ВВП, характеризу-
ються одностороннім рухом грошових коштів 
і не обмінюються на відповідні еквіваленти. 
Суб'єкт відносин виділяє видатки (видає гроші 
зі свого фонду) для їхнього подальшого вико-
ристання без одночасного отримання еквіва-
лентної вартості товарів чи послуг.

На відміну від видатків бюджету, витрати 
здійснюються відповідними суб'єктами на 
стадії обміну, характеризуються двосторон-
нім рухом вартостей, тобто обмінюються 
на необхідний еквівалент вартості товарів 
чи послуг. Окрім того, витрати є елементом 
формування собівартості продукції і послуг, 
що виділяються і реалізуються розпорядни-
ками бюджетних коштів, тому проведення 
витрат виходить за межі сфери бюджетних 
відносин і стосується кінцевого використання 
бюджетних ресурсів держави. Отже, видатки 
бюджету за певних умов перетворюються 
на витрати (виплата зарплати, оплата вар-
тості товарно-матеріальних цінностей, кому-
нальних послуг тощо). Однак окремі видатки 
можуть не набувати форм витрат, а виділені 
бюджетні кошти продовжуватимуть свій рух 
(виплата стипендій, соціальних допомог, пога-
шення позик тощо). Розпорядники бюджет-
них коштів є суб'єктами бюджетних відносин 
(керівники бюджетних установ, уповноважені 
на отримання бюджетних асигнувань, взяття 
бюджетних зобов'язань та здійснення видат-
ків бюджету), через яких забезпечується вико-
нання видаткової частини бюджету.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
для державного сектору не містять визначення 
поняття «видатки». Разом із тим МСБОДС міс-
тить визначення поняття «витрати», під якими 
розуміють зменшення економічних вигод або 

Рис. 1. Класифікація доходів бюджетних установ за джерелами надходження

Джерела надходжень доходів

Доходи спеціального фондуДоходи загального фонду

Інші доходи 
спеціального 

фонду

Субвенції, одержані з 
бюджетів іншого рівня

Асигнування з державного і 
місцевого бюджетів на видатки 

установи та інші заходи

Власні надходження (спеціальні кошти, кошти на виконання окремих доручень, 
інші власні надходження)
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потенціалу корисності протягом звітного пері-
оду у вигляді вибуття чи споживання активів 
або у вигляді виникнення зобов’язань, що при-
зводить до зменшення чистих активів/власного 
капіталу за винятком зменшення, пов’язаного з 
виплатами власникам [5].

Національне положення (стандарт) бухгал-
терського обліку в державному секторі 135 
«Витрати» також замінює термін «видатки» 
на «витрати». Витрати установ визнаються, 
якщо їх оцінка може буди достовірно визна-
чена, у разі зменшення економічних вигід та/
або потенціалу корисності, зокрема у вигляді 
вибуття активу або збільшення зобов’язання, 
які приводять до зменшення власного капіталу 
(за винятком зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або розподілення власником), 
а також визнаються витратами певного пері-
оду одночасно з визнанням доходу, для отри-

мання яких вони здійснені. Тобто, порівнюючи 
визнання витрат за національним стандартом 
та вітчизняною обліковою практикою, можна 
зазначити, що сутність даного показника є 
однаковою, проте в Національних стандар-
тах дають більш детальну інформацію щодо 
визнання видатків, що, своєю чергою, полег-
шить роботу вітчизняних бухгалтерів і спри-
ятиме уніфікації обліку. У НП(С)БОДС 135 
«Витрати» зазначається, що витрати суб’єктів 
державного сектору класифікуються в бухгал-
терському обліку за такими групами: 

• витрати за обмінними операціями; 
• витрати за необмінними операціями [18].
Витрати за обмінними операціями вклю-

чають такі елементи витрат, як: оплата праці; 
відрахування на соціальні заходи; матеріальні 
витрати; амортизація; фінансові витрати (від-
сотки за користування кредитами, премія, дис-

Таблиця 1
Трaктувaння пoняття «видатки» нaукoвцями 

Автор, 
джерело Особливості визначення

Алексан-
дров В.Т. [9]

Видатки – один із найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів 
виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу для виявлення вну-
трішніх резервів

Бабін І.І. 
[10, с. 126]

Видатки бюджету – це публічні та такі, що не створюють і не погашають 
фінансові вимоги, безперервні витрати держави, територіальних громад

Воронова Л.К. 
[11, с. 343–344]

Видатки є об’єктивною економічною категорією, яка опосередковує його 
доходи та завершує розподільні відносини. Видатки – це засновані на 
фінансово-правових нормах прямі планові витрати держави та місцевих 
органів самоврядування, пов’язані з їх функціонуванням

Джога Р.Т. [12]
Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, 
тобто не створюють і не компенсують фінансові вимоги, і поділяються на 
відплатні (обмінюються на товари чи послуги) і невідплатні (односторонні)

Дмитренко 
Е.С. [13, с. 126]

Видатки бюджету – це регламентовані фінансово-правовими нормами без-
посередні, прямі, цільові, планові витрати держави, органів місцевого само-
врядування

Лондаренко 
О.О. [14, с. 16]

Видатки бюджетних установ – це централізовані видатки, оскільки здійсню-
ються за рахунок коштів відповідного бюджету (державного або місцевого). 
Вони є прямими цільовими витратами держави, що забезпечують її безпе-
ребійне функціонування і відображають економічні відносини, що пов’язані 
з розподілом і перерозподілом частини національного доходу, яка концен-
трується в бюджеті 

Атамас П.Й. 
[15]

Видатки – це сума коштів, витрачених бюджетними установами в процесі 
господарської діяльності в межах сум, установлених кошторисом – голо-
вним плановим та фінансовим документом, що визначає обсяг, цільове при-
значення та поквартальний розподіл коштів. Тобто видатки – це державні 
платежі, що не підлягають поверненню (не створюють і не компенсують 
фінансових вимог) 

Цвєтков А.М. 
[16, с. 84] Видатки бюджету – це публічні, безперервні, прямі витрати держави

Черничук Л.В. 
[17]

Видатки – державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають 
відплатними, тобто здійснені в обмін на товар чи послугу, або невідплат-
ними. Категорія видатки не включає платежі в рахунок погашення держав-
ного боргу, які класифікуються як фінансування
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конт за цінними паперами, витрати на обслуго-
вування боргу тощо); інші витрати за обмінними 
операціями (курсові різниці, витрати, пов’язані 
з реалізацією активів, втрати від зменшення 
корисності активів тощо). До витрат за необ-
мінними операціями належать такі елементи 
витрат: трансферти (субсидії, гранти, соці-
альні виплати тощо); інші витрати за необмін-
ними операціями (витрати, пов’язані з переда-
чею активів для виконання цільових заходів, 
списана дебіторська заборгованість, неповер-
нення депозитів тощо).

Для забезпечення ефективної системи 
обліку і контролю видатків першорядним є 
вибір систем класифікації видатків бюджет-
них установ, а також формулювання згідно 
з напрямами обліку класифікаційних ознак 
видатків, на підґрунті яких повинні прийма-
тися управлінські рішення, відбуватися про-
гнозування видатків, проводитися їх контроль 
та регулювання. 

Класифікують видатки бюджетних установ 
за певними ознаками (рис. 2).

Залежно від джерел покриття видатки 
поділяються на видатки загального фонду та 
видатки спеціального фонду. Видатки загаль-
ного фонду – це видатки, що здійснюються за 
рахунок загального фонду бюджету. Видатки 
спеціального фонду – це видатки, що здійсню-
ються за рахунок спеціального фонду бюджету.

Виходячи з етапу руху коштів, видатки поді-
ляють на касові і фактичні.

Касові видатки – це усі суми, проведені 
органом Державної казначейської служби 
або установою банку з реєстраційного, спе-
ціального реєстраційного, поточного рахунку 
як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати 
рахунків.

Основним завданням обліку касових видат-
ків є забезпечення контролю над цільовим 
витрачанням бюджетних коштів відповідно до 
затвердженого кошторису бюджетних уста-
нов. Однак за цими видатками неможливо 
визначити фактичне використання коштів, 
тому що окремі суми можуть бути нараховані, 
але не виплачені. Касові видатки показують 

Рис. 2. Класифікація видатків бюджетних установ

Видатки бюджетних установ 

Залежно від джерел покриття Залежно від етапу 
руху бюджетних 

Згідно з бюджетною 
класифікацією

Видатки загального фонду

Видатки спеціального 
фонду Фактичні видатки

Касові видатки 

Економічна 
класифікація (КЕКВ)

Відомча 
класифікація (КВКВ)

Функціональна
класифікація (КФК)

Поточні видатки 
(видатки розвитку) 

Капітальні видатки

Нерозподілені видатки

частина видатків 
бюджетів, які 

забезпечують поточне 
функціонування органів 

державної влади та 
місцевого 

самоврядування,
бюджетних установ, 

поточні міжбюджетні
трансферти та видатки на 
фінансове забезпечення 

заходів соціального 
захисту населення та 
соціально-культурної 
сфери, а також інші 

видатки, не віднесені до 
видатків розвитку та 

нерозподілених видатків

видатки бюджетів на 
фінансове забезпечення 

наукової, інвестиційної та 
інноваційної діяльності, 

зокрема: фінансове 
забезпечення капітальних 
вкладень виробничого і 

невиробничого призначення; 
фінансове забезпечення 
структурної перебудови 
економіки; інші видатки, 
пов'язані з розширеним 

відтворенням

видатки з резервних 
фондів державного і 
місцевих бюджетів, 

обласних та місцевих 
адміністрацій, 

виконкомів місцевих рад
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суму асигнувань, які одержали і витратили 
бюджетні установи в розрізі кодів економіч-
ної класифікації видатків, що дає змогу мати 
дані про касове виконання кошторису та про 
залишки невикористаних асигнувань на певну 
дату. Повернення грошових коштів на рахунки 
приводить до відновлення, тобто зменшення 
касових видатків.

Фактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки, 
оформлені відповідними первинними доку-
ментами і здійснені за рахунок коштів загаль-
ного та спеціального фондів бюджету, а також 
нараховані або проведені, але не сплачені. 
До них належать видатки за неоплаченими 
рахунками кредиторів, за нарахованою, але не 
виплаченою заробітною платою.

Облік фактичних видатків дає змогу контр-
олювати хід виконання кошторису бюджет-
ними установами загалом та дотримання 
встановлених норм видатків у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків, тобто ці 
видатки відображають фактичне виконання 
норм, затверджених кошторисом, вони є 
показником кінцевого виконання кошторису 
бюджетних установ, тому в разі виконання 
планового обсягу робіт вони повинні відпові-
дати сумам асигнувань за кошторисом [19].

Функціональна класифікація видатків має 
такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких систематизуються 
видатки, пов'язані з виконанням функцій дер-
жави чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизу-
ються видатки на виконання функцій держави 
чи місцевого самоврядування.

Відомча класифікація видатків містить 
перелік головних розпорядників бюджетних 
коштів для систематизації видатків та креди-
тування бюджету за ознакою головного роз-
порядника бюджетних коштів.

На основі відомчої класифікації видатків 
Державна казначейська служба складає та 
веде єдиний реєстр розпорядників бюджет-
них коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Перші дві класифікаційні групи виконують 
адресну функцію щодо видатків відповідних 
розпорядників коштів загалом і мають досить 
обмежене використання у процесі бухгалтер-
ського обліку, а саме коди класифікацій висту-
пають одним із основних реквізитів облікових 
регістрів та форм фінансової звітності.

Основною засадою класифікації видатків 
бюджетних установ у системі бухгалтерського 
обліку є класифікація видатків на основі 
кодів економічної класифікації видатків, яка 
забезпечує ведення бухгалтерського обліку 

видатків відповідно до кошторису установи 
та контроль над ефективним витрачанням 
бюджетних коштів.

В економічній класифікації видатків при-
ведене чітке розмежування видатків за еко-
номічними ознаками з детальним розподілом 
коштів за їх предметними ознаками. Така кла-
сифікація дає змогу однаково обраховувати 
доходи і витрати бюджету, складати звітність 
про виконання бюджету, здійснювати контр-
оль і аналіз за кожним видом доходів і витрат, 
кодувати показники бюджетів під час їх авто-
матизованої обробки. Водночас усі показники 
є фінансовими планами, обов’язковими для 
виконання на всіх рівнях управління.

Кучерявенко М.П. стверджує, що доходи і 
видатки всіх бюджетів мають відповідний роз-
поділ, оскільки держава намагається наділити 
всіх суб'єктів бюджетного права необхідним 
для виконання їх функцій обсягом доходів. 
При цьому повинні бути забезпечені зба-
лансованість усіх бюджетів, зацікавленість 
місцевих органів у збільшенні бюджетних 
надходжень, запобігання касовим розривам 
(розбіжність терміну надходження та викорис-
тання бюджетних коштів), бездефіцитність 
бюджетів тощо. Крім того, доходи та видатки 
кожного бюджету повинні бути найбільшою 
мірою пов'язані з підвідомчим господарством 
і соціальною сферою [20, с. 97]. 

Висновки з цього дослідження. Отже, 
проведений аналіз визначень сутності понять 
«доходи» та «видатки» у сучасній економічній 
літературі засвідчив відсутність єдиного його 
розуміння фахівцями. Вітчизняні автори ото-
тожнюють доходи бюджетних установ із надхо-
дженнями з бюджету, міжнародні ж стандарти 
дають зовсім інше визначення доходів. Що 
стосується визначення поняття «видатки», то 
воно відсутнє в міжнародних стандартах, його 
замінюють поняттям «витрати». Разом із тим у 
вітчизняній літературі відокремлюють поняття 
«видатки» та «витрати» бюджетних установ.

Національні положення (стандарти) бух-
галтерського обліку 124 «Доходи» і 135 
«Витрати», затверджені в Україні в рамках 
виконання плану заходів, передбачених Стра-
тегією модернізації бухгалтерського обліку 
в державному секторі, у переважній частині 
відповідають міжнародним стандартам.

Доходи бюджетних установ мають спе-
цифічний характер: поділяються на доходи 
загального і спеціального фондів, порядок 
формування яких регулюється окремими нор-
мативними актами щодо кожного. Видатки 
і витрати бюджетних установ відбивають, 
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з одного боку, джерела їх забезпечення – 
зазначені фонди (загальний і спеціальний), 
а з іншого – характеризують дві економічні 
категорії, що визначають специфіку господар-
ської діяльності бюджетних установ.

Уважаємо, що доходи і видатки є найго-
ловнішими об’єктами контролю бюджетних 
установ, тому потребують значної уваги і 
контролю. Доходи бюджетних установ потре-
бують детального обліку та контролю, бо в 

сьогоднішніх умовах дефіциту бюджету саме 
правильне і раціональне їх використання є 
пріоритетним напрямом. Щодо видатків, то 
розподіл видатків на касові та фактичні, їх 
облік та аналіз дадуть змогу посилити контр-
оль над витрачанням бюджетних коштів, 
підвищити економію за рахунок зменшення 
витрат, покращити процедуру планування 
майбутніх витрат та аналізу видатків минулих 
років за окремими видами класифікації.
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Стаття присвячена аналітичному обґрунтуванню створення зворотної вертикальної інтеграції підприємств 
АПК. Проаналізовано та доведено за допомогою відповідних розрахунків переваги як для м’ясопереробних, 
так й для сільськогосподарських підприємств участі у зворотній вертикальній інтеграції. Визначені резерви 
підвищення ефективності функціонування підприємств АПК, мобілізація яких можлива, саме беручи участь у 
таких інтеграційних зв’язках. 

Ключові слова: аналітичне обґрунтування, зворотна вертикальна інтеграція, м’ясопереробна галузь, 
сільськогосподарські підприємства, сировинна зона.

Волкова Н.А., Коляда А.Л. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЕ ОБРАТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Статья посвящена аналитическом обоснованию создания обратной вертикальной интеграции предпри-
ятий АПК. Проанализированы и доказано с помощью соответствующих расчетов преимущества как для 
мясоперерабатывающих, так и для сельскохозяйственных предприятий участия в обратной вертикальной 
интеграции. Определены резервы повышения эффективности функционирования предприятий АПК, моби-
лизация которых возможна именно принимая участие в подобных интеграционных связях.

Ключевые слова: аналитическое обоснование, обратная вертикальная интеграция, мясоперерабатыва-
ющая отрасль, сельскохозяйственные предприятия, сырьевая зона.

Volkova N.A., Kolіada A.L. ANALYTICAL JUSTIFICATION CREATING BACK VERTICAL INTEGRATION 
OF AGRIBUSINESS 

The article is devoted feasibility study creation inverse vertical integration of agricultural enterprises. Analyzed 
and proved through appropriate settlement benefits both for meat, and so for farms participate in reverse vertical 
integration. Identified potential for raising efficiency of agricultural enterprises, where possible mobilization is taking 
part in the integration of these relations.

Keywords: analytical reasoning backward vertical integration, meat processing industry, farms, raw zone.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Однією з найголовніших галу-
зей вітчизняної харчової промисловості є 
м’ясопереробна, оскільки ступінь її розвитку 
не тільки визначає рівень продовольчої без-
пеки країни, впливає на здоров’я та працез-
датність населення, але й розглядається як 
потенційне джерело зміцнення позицій Укра-
їни на зовнішніх ринках. В умовах міжнарод-
ної інтеграції України на світові ринки осо-
бливо актуальним є стабільне виробництво 
якісної, безпечної, екологічно чистої продукції 
та сировини для неї.

Пріоритетним напрямком, спрямованим 
на зниження виробничих витрат та нарощу-
вання чистого доходу від реалізації продукції 

м’ясопереробними підприємствами є форму-
вання сировинної зони за допомогою побу-
дови вертикальних зв’язків між сільськогос-
подарськими виробниками та переробними 
підприємствами. У зв’язку з цим виникає необ-
хідність у виборі та практичному використанні 
м’ясопереробними підприємствами відповід-
ної стратегії, яка буде спрямована на ство-
рення таких вертикалей з метою підвищення 
ефективності функціонування всіх її учасників.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Теоретичним та практичним пробле-
мам створення зворотної вертикальної інте-
грації підприємств АПК присвячена значна 
кількість праць вітчизняних та зарубіжних 
учених, зокрема Гамми Т.М. [1, с. 10], Голо-

© Волкова н.а., коляда а.л.
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зубової Н.В. [2, с. 186], Олійник О.О. [3, с. 88], 
Соломчук Л.М. [4, с. 120] та ін. Разом з тим, 
дискусійними, недостатньо вивченими та 
актуальними залишаються питання аналітич-
ного обґрунтування створення зворотної вер-
тикальної інтеграції підприємств АПК.

Формування цілей статті. Метою дослі-
дження є обґрунтування створення зворотної 
вертикальної інтеграції між сільськогосподар-
ським та м’ясопереробним підприємством 
для підвищення ефективності їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Найпоширенішими в науковій літе-
ратурі та перевіреними на практиці є стратегії 
концентрованого, диверсифікованого, інте-
грованого зростання та стратегія скорочення 
[5, с. 156]. На нашу думку, найбільш оптималь-
ною для впровадження в практичну діяль-
ність підприємств м’ясопереробної галузі є 
стратегія інтегрованого зростання, тобто фор-
мування перспективного напрямку розвитку 
підприємства за допомогою застосування різ-
них форм інтеграції зі своїми контрагентами 
(постачальниками сировини, посередниками, 
торговими організаціями та ін.).

Виділяють два основних типи стратегії інте-
грованого зростання: стратегія зворотної вер-
тикальної інтеграції (переробне підприємство 
об’єднується із постачальниками сировини) 
та стратегія вертикальної інтеграції «вперед» 
(переробне підприємство об’єднується із під-
приємствами збутової мережі). З метою побу-
дови сировинної зони м’ясопереробним під-
приємствам доцільно використовувати саме 
стратегію зворотної вертикальної інтеграції, 
оскільки саме вона має цілу низку переваг 
як для переробного підприємства, так і для 
постачальника сировини. Для того, щоб заці-
кавити підприємства м’ясопереробної галузі 
та сільськогосподарських виробників вступати 
у вертикальні об’єднання, необхідно створити 
умови, завдяки яким досягається задоволення 
економічних інтересів кожного з них.

Посилення економічних зв’язків 
м’ясопереробних підприємств із сільськогос-
подарськими виробниками дає змогу забезпе-
чити стабільне постачання сировини в необ-
хідному обсязі та якості, підвищити рівень 
завантаження виробничих потужностей та 
обсяги випуску конкурентоспроможної про-
дукції, що дозволить отримати зростання при-
бутку та підвищення рівня рентабельності. 
Інтегруючись із постачальниками сировини, 
м’ясопереробне підприємство за рахунок 
поступового зростання доходів від реалізації 
отримує можливість спрямовувати частину 

виручки на розвиток сировинних зон, тим 
самим забезпечуючи собі все більш міцне та 
стабільне джерело постачань сировини для 
власного подальшого стратегічного розвитку.

Враховуючи проблеми, які наявні в діяль-
ності як сільськогосподарських виробників, 
так і підприємств м’ясопереробної галузі, 
нами у процесі дослідження була зроблена 
спроба розглянути реалізацію стратегії зво-
ротної вертикальної інтеграції на прикладі 
м’ясопереробного підприємства ПП «Південь-
М’ясо», яке є характерним представником 
м’ясопереробних підприємств середнього 
розміру в Одеському регіоні, та сільськогоспо-
дарського підприємства СТОВ «Миколаївська 
птахофабрика», яке знаходиться найближче 
за розташуванням. 

Сьогодні інтеграція сільськогосподар-
ських та переробних підприємств відбува-
ється в різноманітних формах. Вважаємо, 
що одним із найпоширеніших та найопти-
мальнішим напрямком розвитку інтеграції 
в м’ясопереробній галузі є створення інте-
граційних структур за договірною формою. 
Перевагами цієї форми, по-перше, є те, що 
підприємства зберігають свою юридичну та 
господарчу незалежність, тобто відбувається 
поглиблення спеціалізації та зосередження 
конкретно на тих функціях, які кожен з учасни-
ків інтегрованої структури виконує найбільш 
ефективно. По-друге, застосування договір-
ної форми економічних відносин дозволяє 
встановлювати взаємовигідні розрахунки з 
максимальним урахуванням інтересів кож-
ного з членів інтегрованого формування. 

Вирівнювання матеріальної зацікавле-
ності всіх партнерів стосовно збільшення 
обсягів виробництва та зростання економіч-
ної ефективності їхньої спільної діяльності є 
важливою умовою успішного функціонування 
інтегрованих структур. Економічні зв’язки між 
учасниками інтегрованих формувань реалізу-
ється за допомогою встановлення взаємови-
гідного ціноутворення, яке використовується 
між ними. 

Відновлювати паритетність відносин між 
виробниками сировини та переробними під-
приємствами необхідно самостійно на дого-
вірній основі, повністю розуміючи залежність 
їхнього ефективного розвитку один від одного 
та орієнтуючись на стратегічні перспективи 
функціонування. 

На наш погляд, відновити паритетність 
відносин між переробними підприємствами 
та виробниками сировини можливо в межах 
інтегрованих формувань, використовуючи 
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трансфертні (договірні) ціни, застосування 
яких дасть змогу розподілити доходи від реа-
лізації та забезпечити рентабельність діяль-
ності для всіх учасників виробничого процесу.

На практиці існує багато методів розрахунку 
та застосування трансфертних цін. Вважа-
ємо, що з метою зацікавлення сільськогоспо-
дарських підприємств у стабільній реаліза-
ції сировини в необхідному обсязі, якості та 
термінах необхідно формувати трансфертну 

ціну на неї, виходячи з ринкової ціни та з 
додаванням до цієї ціни певного відсотка над-
бавки, тобто гарантовану величину прибутку 
на кожну одиницю сировини. У зв’язку з цим 
розрахована таким чином трансфертна ціна 
зможе відшкодувати не лише витрати, поне-
сені на виробництво й збут сільськогосподар-
ської сировини, а й забезпечить прибуток, 
достатній для нормального функціонування 
підприємства. Отже, якщо сільськогосподар-

Таблиця 1
Фактична калькуляція 1 ц живої маси птиці (бройлерів)  

СТОВ «Миколаївська птахофабрика» за березень 2016 року

№ 
з/п

Показники На весь 
випуск

На 1 ц 
живої маси

01 02 03

1 Незавершене виробництво на початок місяця (вартість 
поголів’я на початок місяця у 14-денному віці), тис. грн 420 -

2 Залишок поголів’я на початок місяця (у віці 14 днів), голів 20000 -
3 Жива маса поголів’я на початок місяця, ц 90 -
4 Надійшло від цеху інкубації, голів 1000 -
5 Жива маса голів, які надійшли з цеху інкубації, ц 4 -
6 Вартість голів, які надійшли з цеху інкубації, тис. грн 50 -

7 Витрати на вирощування птиці (за вирахуванням вартості 
побічної продукції), тис. грн, усього 1120 -

7.1 Заробітна плата виробничих робітників, тис. грн 16,32 0,0257
7.2 Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 6,04 0,0095
7.3 Ветеринарні препарати та дезінфікуючі засоби,тис. грн 18,25 0,0288
7.4 Корми, тис. грн 1041,80 1,6432
7.5 Роботи та послуги, тис. грн 25,05 0,0395

7.6 Витрати на утримання та експлуатацію основних засо-
бів, тис. грн 8 0,0126

7.7 Загальновиробничі витрати, тис. грн 4,54 0,0072
8 Поголів’я, що загинуло (падіж), голів - -
9 Жива маса поголів’я, що загинуло, ц - -
10 Вартість поголів’я, що загинуло, тис. грн - -
11 Залишок на кінець місяця, голів 30000 -
12 Жива маса поголів’я на кінець місяця, ц 634 -
13 Приріст живої маси, ц 540 -

14 Незавершене виробництво на кінець місяця, (вартість 
поголів’я на кінець місяця у 30-денному віці), тис. грн 418 -

15 Виробнича собівартість всього поголів’я (сума витрат, відне-
сених на одержану продукцію), тис. грн 1122 -

16 Собівартість 1 ц приросту живої маси, грн/ц - 2074,07
17 Собівартість 1 ц живої маси, грн/ц 1590000 2507,88
18 Адміністративні витрати, грн 42896,44 67,66
19 Витрати на збут, грн 64344,66 101,49
20 Повна собівартість, грн 1697241,10 2677,03
21 Прибуток на 1 ц живої маси, грн 50922,88 80,32
22 ПДВ на 1 ц живої маси, грн 349631,98 551,47
23 Відпускна ціна 1 ц живої маси, грн - 3308,82
24 Рентабельність 1 ц живої маси, % - 3

Джерело: розраховано та складено авторами.



726

Мукачівський державний університет

ським підприємством реалізація його про-
дукції буде здійснюватися за трансфертною 
ціною, то вона набуває функції гарантованої.

Проблемою є те, що основна частина при-
бутку від кінцевої реалізації продукції зали-
шається в переробного підприємства, тобто 
виробнича сфера втрачає потенційні ресурси, 
які необхідні для інвестування в подальший 
стабільний розвиток галузі. За умови про-
порційного розподілу прибутку від реаліза-
ції кінцевої продукції м’ясопереробної галузі 
сільськогосподарські підприємства отриму-
ють додаткові інвестиції для розширеного 
відтворення, а переробні підприємства таким 
чином зміцнюють свою сировинну зону, що в 
подальшому зумовить підвищення ефектив-
ності функціонування всіх учасників інтегра-
ційного об’єднання. 

Ефективна взаємодія в межах інтеграцій-
ного об’єднання м’ясопереробних підприємств 
та сільськогосподарських виробників зале-
жить від своєчасності, повноти та достовір-
ності інформаційних потоків. Оскільки зараз 
усі суб’єкти господарювання працюють в умо-
вах комерційної таємниці, то найоптимальні-
шим варіантом для формування достовірних 
інформаційних потоків є покладання на бух-
галтерські служби цих підприємств відповідних 
аналітичних функцій з метою забезпечення 
кругообігу інформації від переробних підпри-
ємств до сировинних господарств та навпаки, 
що дозволить задовольнити інформаційні 
потреби всіх учасників інтеграційного процесу.

СТОВ «Миколаївська птахофабрика» займа-
ється рівномірним та ритмічним протягом року 
розведенням свійської птиці, а саме – бройле-
рів породи (кросу) КОББ 500, яка має цілу низку 
переваг, порівняно з іншими кросами: високий 
показник приросту живої маси; невисока, порів-
няно з іншими породами бройлерів, собівар-
тість птиці; наявність великих та сильних ніг; 
відмінні конверсійні показники за кормами; вра-
жаючі розміри та відмінно білий колір грудки; 
дуже високий показник виживання.

У табл. 1 подана фактична калькуляція 
1 ц живої маси птиці (бройлерів) за березень 
2016 року. Основними статтями витрат цієї 
калькуляції є корми (92,95%). Інші витрати 
займають 7%. Повна собівартість 1 центнера 
живої маси птиці становить 2677,03 грн, який 
СТОВ «Миколаївська птахофабрика» реалі-
зовувало за ціною, яка знаходилася в межах 
ринкової – 3308,82 грн, а рівень рентабель-
ності склав 3%.

ПП «Південь-М’ясо» спеціалізується на 
виробництві м’яса птиці. Виробничий процес 

на цьому підприємстві починається із заку-
півлі бройлерів певних кросів (порід). 

При переробці птиці калькулюється собі-
вартість лише основної продукції, тобто м’яса 
птиці. Усі витрати по передзабійному утри-
манню та переробці птиці включаються в 
собівартість м’яса. Вартість відходів вироб-
ництва віднімається від вартості сировини, 
витраченої на виробництво м’яса, а вартість 
попутної продукції виключається з виробничої 
собівартості м’яса за розрахунковими цінами.

На ПП «Південь-М’ясо» калькуляції скла-
даються окремо на м’ясо за видами птиці 
(кури, курчата та ін.) та способами їх пере-
робки (патрані або напівпатрані). Калькуля-
ційною одиницею є 1 т м’яса птиці. 

Враховуючи проблеми, із якими стикаються 
в процесі виробничо-фінансової діяльності 
СТОВ «Миколаївська птахофабрика» (дис-
паритет цін та падіння обсягів виробництва 
й реалізації продукції, зниження рівнів рен-
табельності, відсутність фінансових ресурсів 
для здійснення розширеного відтворення) та 
ПП «Південь-М’ясо» (відсутність стабільної 
сировинної зони, недозавантаження вироб-
ничих потужностей, порушення ритмічності 
роботи, підвищення собівартості одиниці 
продукції, зменшення обсягу виробництва та 
реалізації кінцевої продукції, недоотримання 
прибутку, падіння рівнів рентабельності), про-
понуємо цим підприємствам схему побудови 
зворотної вертикальної інтеграції, практична 
реалізація якої дозволить не лише ліквіду-
вати вище перераховані негативні фактори, 
а й підвищити прибутковість та конкуренто-
спроможність кожного із них.

З метою ефективного функціонування 
інтегрованого об’єднання необхідно, щоб 
підприємством-інтегратором виступало ПП 
«Південь-М’ясо», оскільки саме воно виробляє 
й доводить до кінцевого споживача м’ясну 
продукцію та займає більш стійку, порівняно 
із сільськогосподарськими підприємствами, 
ринкову позицію. Вважаємо, що найопти-
мальнішою формою створення інтеграції в 
м’ясопереробній галузі є договірна форма, 
оскільки вона забезпечує збереження юри-
дичної та господарської незалежності кожного 
учасника, поглиблення їх спеціалізації, зосе-
редження на тих функціях, які кожен з учасни-
ків інтегрованої структури повинен виконувати.

Для того, щоб зацікавити сільськогоспо-
дарське підприємство вступати в інтеграційне 
об’єднання, необхідно запропонувати такі 
умови, за яких йому було вигідно співпрацю-
вати із переробним підприємством на довго-
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строковій основі. У зв’язку з цим вважаємо, що 
найбільш ефективним стимулом для СТОВ 
«Миколаївська птахофабрика» є закупівля 
ПП «Південь-М’ясо» сировини за ціною, яка 
буде містити певний рівень рентабельності. 
Наприклад, фактична собівартість 1 ц живої 
маси птиці становить 2677,03 грн, якщо ПП 
«Південь-М’ясо» буде закуповувати у СТОВ 
«Миколаївська птахофабрика» сировину не 
за ринковою ціною (3308,82 грн за 1 ц), а за 
так званою трансферною ціною 3533,68 грн 
(2677,03 + Прибуток 10% (267,70) + ПДВ 
(588,95) = 3533,68 грн), тобто за ціною, яка 
буде містити гарантований рівень рентабель-

ності (10%). В такому випадку СТОВ «Мико-
лаївська птахофабрика» буде мати не лише 
на 7% вищий рівень рентабельності (10% – 
3% = 7%), а й гарантовані обсяги реалізації 
своєї продукції, тобто буде мати впевненість, 
що в певні терміни вона зможе реалізувати 
свою продукцію в необхідному для перероб-
ного підприємства обсягах та за вигідною для 
себе ціною (табл. 2).

Участь у зворотній вертикальній інтегра-
ції дозволить ПП «Південь-М’ясо» створити 
власну сировинну зону, наявність якої забез-
печить йому повну завантаженість виробни-
чих потужностей (50 т сировини – 500 ц птиці в 

Таблиця 2
Фактична калькуляція 1 т м’яса птиці ПП «Південь-М’ясо»  

за березень 2016 року до і після інтеграції

№ 
з/п Найменування статей калькуляції

На весь 
випуск, тис. грн

На 1 т 
продукції, грн

До після до після
01 02 03 04 05
1 Основне виробництво

1.1 Сировина та основні матеріали 992,65 1472,37 27573,61 29447,40
1.2 Транспортно-заготівельні витрати 8,40 11,60 233,33 232
1.3 Зворотні відходи (вираховуються) 100,11 148,40 2780,83 2968,0
1.4 Допоміжні матеріали 25,14 29,58 698,42 591,6
1.5 Витрати електроенергії на технологічні цілі 19,10 22,47 530,54 449,4
1.6 Витрати води на технологічні цілі 16,98 19,98 471,75 399,6
1.7 Заробітна плата виробничих робітників 22,50 26,47 624,99 529,4
1.8 Відрахування на соціальні заходи 8,31 9,78 230,92 195,6
1.9 Амортизація виробничого обладнання 5,62 6,61 156,07 132,2
1.10 Утримання виробничого обладнання 2,19 2,58 60,92 51,6
1.11 Загальновиробничі витрати 5,25 6,18 145,92 123,6
1.12 Усього витрат основного виробництва 1006,04 1459,22 27945,63 29184,40

2 Допоміжні виробництва
2.1 Цех передзабійного утримання 7,55 9,97 209,72 199,40
2.2 Лабораторія 5,89 7,96 163,61 159,20
2.3 Холодильний відділ 9,78 13,92 271,67 278,40
2.4 Усього витрат допоміжних виробництв 23,22 31,85 645,00 637,00
3 Супутня продукція (вираховується) 16,01 56,25 444,72 937,50
4 Виробнича собівартість (1.12+2.4-3) 1013,25 1434,82 28145,90 28883,90
5 Постійні та умовно-постійні витрати

5.1 Адміністративні витрати 189,04 189,04 5251,11 2739,71
5.2 Витрати на збут 219,06 219,06 6085,00 2920,80

5.3 Усього постійних та умовно-постійних 
витрат 408,10 408,10 11336,11 5660,51

6 Прибуток 99,49 368,58 2763,74 6908,88
7 Оптова ціна (4+5.3+6) 1520,85 2211,50 42245,75 41453,29
8 ПДВ 304,17 442,30 8449,15 8290,66
9 Відпускна ціна (7+8) 1825,02 2653,80 50694,91 49743,95

10 Рівень рентабельності, % 7 20 7 20
Джерело: розраховано та складено авторами
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живій масі) (середня завантаженість виробни-
чих потужностей на цьому підприємстві зна-
ходиться на рівні 65-70%), відновити ритміч-
ність роботи, зменшити собівартість одиниці 
продукції, підвищити обсяг виробництва та 
реалізації кінцевої продукції, що в кінцевому 
результаті призведе до отримання більшого 
прибутку та вищих рівнів рентабельності. Ці 
висновки підтверджені в табл. 2. Так, за раху-
нок збільшення завантаженості виробничих 
потужностей, зросла виробнича собівартість 
як усього випуску, так і на 1 т м’яса птиці відпо-
відно на 42% та 2%. Проте, за рахунок ефекту 
масштабу зменшилася питома вага постійних 
та умовно-постійних витрат у структурі повної 
собівартості одиниці продукції. Так, якщо до 
інтеграції ці статті витрат займали понад 28%, 
то вступ до зворотної вертикальної інтеграції 
дозволив знизити їх питому вагу до 16%, що, 
у свою чергу, зумовило зниження повної собі-
вартості 1 т м’яса птиці на 12,5% ((28883,90 + 
5660,51) / (28145,90 + 11336,11) х 100 – 100%).

Зниження повної собівартості 1 т м’яса 
птиці дозволить ПП «Південь-М’ясо» реалі-
зовувати свою продукцію за нижчою ціною, 
порівняно з ринковою (49,74 тис. грн проти 
50,69 тис. грн), що дозволить йому підвищити 
попит на м’ясо свого виробництва та збіль-
шити коло лояльних покупців. При цьому 
рівень рентабельності підвищиться на 4%, 
тобто складе 20%.

Розмір мобілізованих таким чином резер-
вів для даного підприємства на 1 т м’яса птиці 
становить: у частині зменшення повної собі-
вартості – 4937,59 грн (39482,01 – 34544,41); 
у частині збільшення прибутку – 4145,14 грн 
(6908,88 – 2763,74).

Для того щоб ще більше матеріально заці-
кавити СТОВ «Миколаївська птахофабрика» 
вступати у вертикальну інтеграцію та для 
забезпечення подальшого стабільного розви-
тку власної сировинної зони, пропонуємо ПП 
«Південь-М’ясо» вдатися до пропорційного 
розподілу прибутку від реалізації кінцевої про-

Рис. 1. Схема зворотної вертикальної інтеграції  
за участю ПП «Південь-М'ясо» та СТОВ «Миколаївська птахофабрика»

М’ясопереробне підприємство – ПП «Південь-М’ясо» (підприємство-інтегратор)

Закупівля сировини в необхідному обсязі 
(500 ц), термінах (щомісяця) та за 

трансфертною ціною (3533,68 грн), яка 
містить гарантований рівень 
рентабельності для  СТОВ 

«Миколаївська птахофабрика» (10%)

СТОВ «Миколаївська птахофабрика»

Повне завантаження виробничих 
потужностей (50 т)

Ритмічне виробництво продукції 
протягом року

Зменшення повної собівартості одиниці 
продукції

Реалізація 1 т м’яса птиці за ціною, 
нижчою за ринкову

Підвищення попиту на продукцію, 
збільшення кількості лояльних покупців 

та прибутку від реалізації продукції, 
підвищення рівня рентабельності

Кінцевий розподіл прибутку від реалізації м’ясної продукції між учасниками 
інтеграційного об’єднання 

Величина мобілізованих резервів 
переробного підприємства в частині:           

- зниження повної собівартості одиниці 
продукції: 39482,01 – 34544,41 =            

4937, 59 грн; 
- підвищення прибутку на одиницю 

продукції: 6908,88 – 2763,74 =  4145,14 грн

Перерахунок розподіленого прибутку 
переробним підприємством 

сільськогосподарському:  73,72 тис. грн 
(20% від прибутку, отриманого від 

реалізації готової продукції переробним 
підприємством)

Величина мобілізованих резервів 
сільськогосподарського підприємства в 

частині підвищення прибутку:                
207,57 – 50,92 = 156,65 тис. грн
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дукції. Наприклад, якщо після реалізації своєї 
продукції ПП «Південь-М’ясо» отримає рівень 
рентабельності 20% та вище, то воно 20% від 
кінцевого прибутку перерахує СТОВ «Микола-
ївська птахофабрика», якщо від 15% до 20%, 
то перерахує 15%, а якщо переробне підпри-
ємство отримає менше 15% рентабельності, 
то до перерахування будуть підлягати лише 
10% від кінцевого прибутку. 

Зауважимо, що така система пропорцій-
ного розподілу кінцевого прибутку зацікавить 
сільськогосподарське підприємство не лише 
співпрацювати на довгостроковій основі, а 
й постійно намагатися зменшувати власну 
собівартість, оскільки від рівня собівартості 
сировини прямо залежить собівартість про-
дукції переробного підприємства й відповідно 
рівень його рентабельності.

За таких умов сільськогосподарське підпри-
ємство буде реалізовувати свою продукцію не 
лише в гарантованих обсягах, термінах, ціні, 
яка буде й так містити фіксований рівень рен-
табельності, а й ще отримає так звану над-
бавку, яку буде також гарантувати за умовами 
договору переробне підприємство. У такому 
випадку рівень рентабельності СТОВ «Мико-
лаївська птахофабрика» складе вже не 3%, 
а 15,3% ((133,85 тис. грн (прибуток від реалі-
зації 500 ц птиці в живій масі) + 73,72 тис. грн 
(20% прибутку, який перерахувало переробне 
підприємство))) / 1357,79 тис. грн (повна собі-
вартість 500 ц птиці в живій масі) х 100%). Роз-
мір мобілізованих таким чином резервів для 
цього підприємства становить 156,65 тис. грн 
(207,57 тис. грн – 50,92 тис. грн).

За умови використання запропонованої 
схеми розподілу прибутку (рис. 1) сільськогос-
подарські підприємства отримують додаткові 

інвестиції для розширеного відтворення, а 
переробні підприємства таким чином зміцню-
ють свою сировинну зону, що в подальшому 
зумовить підвищення ефективності функціону-
вання всіх учасників інтеграційного об’єднання. 

Висновки з цього дослідження. Розгляну-
тий механізм побудови зворотної вертикаль-
ної інтеграції дає можливість задовольнити 
інтереси всіх учасників інтеграційного процесу, 
оскільки передбачає наявність зацікавленості 
та відповідальності учасників об’єднання за 
кінцевий результат їхньої співпраці.

У межах інтегрованої структури для вироб-
ників сировини зникає проблема пошуку 
каналів збуту, зменшуються до мінімуму або 
виключаються повністю витрати на пошук 
покупців готової продукції, з’являється можли-
вість реалізації продукції за вигідними транс-
фертними цінами та брати участь у розподілі 
кінцевого прибутку від реалізації м’ясної про-
дукції переробним підприємством.

Беручи участь у зворотній вертикальній 
інтеграції, переробне підприємство отримує 
надійних партнерів, що забезпечують відпо-
відні обсяги, якість, терміни поставки про-
дукції, обов’язковість дотримання договір-
них умов та взаємовигідні розрахунки, тобто 
будуть мати змогу створити власну сировинну 
зону, що зумовить повне завантаження вироб-
ничих потужностей та прибуткове функціону-
вання. Орієнтуючись на стабільне довгостро-
кове функціонування, переробні підприємства 
будуть мати змогу збільшувати обсяги вироб-
ництва готової продукції, нарощувати її асор-
тимент, оновлювати основні виробничі засоби, 
запроваджувати інноваційні та передові техно-
логії, що дозволять утримувати лідируючі та 
конкурентоспроможні позиції на ринку. 
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У статті систематизовано підходи до трактування сутності поняття «доходи персоналу» та виділено осно-
вні ознаки, що в повній мірі його конкретизують. Обґрунтовано економічний зміст доходів персоналу як облі-
ково-економічної категорії. Визначено напрями щодо оптимізації наявної системи оплати праці, що становить 
основу формування доходів персоналу.

Ключові слова: дохід, доходи персоналу, класифікація доходів, оплата праці, структура доходів.

Гайдучок Т.С., Киян А.В. ДОХОДЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО СОДЕРЖАНИЯ

В статье систематизированы подходы к трактовке сущности понятия «доходы персонала» и выделены ос-
новные признаки, что в полной мере его конкретизируют. Обоснованно экономическое содержание доходов 
персонала как учетно-экономической категории. Определены направления по оптимизации действующей 
системы оплаты труда, составляющей основу формирования доходов персонала.

Ключевые слова: доход, доходы персонала, классификация доходов, оплата труда, структура доходов.

Haiduchok T.S., Kyian A.V. THE ENTERPRISE PERSONNEL INCOME IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING-
ECONOMIC SUBSTANCE

The article systematizes approaches to the interpretation of the essence of concept “income of personnel” and 
outlines the main features that concretize it to the full extent. The economic substance of personnel income as an 
accounting-economic category is substantiated. Directions of optimization of the current labour remuneration sys-
tem, which is a basis for the personnel income generation, are determined.

Keywords: income, income of personnel, classification of income, remuneration of labour, revenue structure.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з важливих соціально-еконо-
мічних проблем національної економіки України 
впродовж багатьох десятиліть є низький рівень 
доходів працівників підприємств, зокрема, 
оплати праці. Рівень доходів працівників зали-
шається найнижчим у державі, що знижує моти-
вацію праці, ускладнює відтворення трудового 
потенціалу працівників, негативно впливає на 
результативність господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування доходів працівників під-
приємств розглядаються як в працях вітчиз-
няних вчених: А. Баланди, С.Ю. Бірюченко, 
Д.П. Богині, О.М. Бородіної, О.А. Бугуцького, 
В.С. Дієсперова, Г.А. Дмитренка, А.В. Калини, 
А.М. Колота, М.Й. Маліка, Ю.Ю. Мороз, 
О.В. Назаренка, Т.І. Олійник, С. Полякова, 
В.І. Перебийніса, Л.П. Червінської, так і 
зарубіжних дослідників А. Сміта, М. Блауга, 

С. Брю, Е. Долана, Р. Дорнбуша, С. Г. Струмі-
ліна, С. Фішера та інших.

Однак, зазначена проблема в умовах рин-
кової трансформації економіки є недостатньо 
дослідженою. Зокрема, потребує удоскона-
лення організаційно-економічний механізм 
формування доходів персоналу підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте огляд публікацій 
із досліджуваної тематики підтверджує недо-
статність наукових розробок із питань вирі-
шення проблем щодо удосконалення органі-
заційно-економічного механізму формування 
доходів персоналу підприємств та вимагає 
додаткового дослідження, адже збільшення 
доходів персоналу підприємства – це не лише 
пріоритетний напрям державної політики, а й 
завдання кожного працівника. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є теоретичне 

© гайдучок т.с., киян а.В.
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узагальнення методологічних аспектів та роз-
робка наукового обґрунтування економічного 
змісту доходів персоналу як обліково-еконо-
мічної категорії в процесі формування доходів 
працівників підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Центральним моментом в процесі 
формування ринкових відносин, безперечно, 
є питання щодо соціально-економічних аспек-
тів суспільства. Трансформація економічної 
системи з метою підвищення її ефективності 
найважливішим ставить питання про сутність 
та шляхи визначення соціально-економічних 
проблем, головна з яких стосується стимулю-
вання працівників у підвищенні ефективності 
своєї діяльності, тим самим створивши основу 
для зростання їхніх доходів та в цілому благо-
получчя населення, прибутків підприємств. 
Величина та структура доходів є одним з най-
більш суттєвих індикаторів життєвого рівня 
населення країни.

Доходи відіграють важливу роль в житті 
персоналу підприємства, виконуючи роль 
джерела задоволення його потреб. Крім 
цього, від величини доходу персоналу зале-
жать: конкурентоспроможність підприємств, 
їх економічний розвиток, імідж держави на 
світовій арені, величина доходної частини 
бюджету і т.д.

Як економічна категорія дохід є кінцевою 
метою будь-якої економічної операції, дже-
рело наступного розширення виробництва. 
В теорії економічної науки дохід особистості 
розглядається у вигляді грошових сум, які 
формуються з частки національного доходу, 
що надходить до працівника (зарплати, пре-
мії, надбавки, доплати, компенсації, допомоги, 
виграші, проценти і дивіденди) [1]. Але, при 
різноманітті важливих властивостей доходу 
працівника підприємства, вітчизняні вчені ще 
й досі не визначили єдиної об’єктивної катего-
рії, яка відображала б все те, що може отри-
мати працівник з місця роботи за свою працю.

Питання визначення особистих доходів 
працівника знаходиться постійно в колі інтер-
есів багатьох науковців. Так, ще А. Пігу писав, 
що природним індикатором, який дозволяє 
виміряти й оцінити суспільне життя, є гроші, 
а сам показник – це економічний добро-
бут [2]. В Україні цій проблематиці присвя-
чено чимало праць, серед яких можна виді-
лити найвагоміші роботи С. Полякової [3], 
А. Баланди [4], А. Колота [5] та ін. Науковці 
визначають сутність та стан доходів насе-
лення, пропонують способи подолання нега-
тивних наслідків щодо зменшення доходів 

населення, поліпшення його матеріального 
добробуту. Всі вони розкривають це поняття 
лише на макрорівні, тим самим оминаючи 
низову структуру – підприємство та його пер-
сонал. Залишились без уваги такі питання 
як: механізм формування коштів та джерел 
виплати доходів; суб’єкти управління фор-
муванням та розподілом доходів персоналу 
підприємства; комплексна оцінка рівня дохо-
дів працівників суб’єктів господарювання та 
багато інших досить актуальних питань.

Тому в сучасній економічній літературі недо-
статньо уваги приділено висвітленню мікро-
економічного поняття «дохід персоналу».

Одним із важливих і принципових економіч-
них питань є визначення доходності суб’єкта 
(об’єкта) або рівня його доходу.

В іноземній та вітчизняній економічній літе-
ратурі поняття «дохід» трактується досить 
неоднозначно. Наявність різних точок зору 
зумовлена насамперед складністю цієї кате-
горії, а також тим фактом, що в чинному зако-
нодавстві України відсутнє чітке визначення 
цього терміну.

Так, відповідно до розділу IY Податкового 
Кодексу України «Податок на доходи фізичних 
осіб»: «Дохід – це сума будь-яких коштів, вар-
тість матеріального і нематеріального майна, 
інших активів, що мають вартість, у тому числі 
цінних паперів або деривативів, одержаних 
платником податку у власність або нарахова-
них на його користь, чи набутих незаконним 
шляхом у випадках, протягом відповідного 
звітного податкового періоду з різних джерел 
як на території України, так і за її межами» [6].

В Наказі Державної податкової адміністра-
ції «Про затвердження Інструкції про податко-
вий кредит» від 22 вересня 2003р. [7] дохід 
у вигляді заробітної плати визначається як 
сума нарахована (виплачена, надана) внаслі-
док здійснення платником податку трудової 
діяльності на території України, від праце-
давця, незалежно від того, чи є такий праце-
давець резидентом або нерезидентом.

Подані визначення в законодавстві України 
і представляють нам лише податкове та зако-
нодавче бачення доходу.

Недостатньо глибокий рівень теоретич-
них розробок щодо доходу та складність його 
формування зумовлюють різноманітність 
поглядів вчених-економістів на економічну 
сутність цього поняття.

Порівнюючи визначення доходу для різ-
них потреб (органів статистики, фіскальної 
служби, працівників, власників підприємств 
і т.д.) відмічаємо, що під доходом, як макро-
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категорією, розуміють будь-яку економічну 
вигоду, якийсь результат, активи, певні грошові 
надходження. Більшість науковців схильні до 
того, що це певні кошти чи надходження [1].

Окрім цього, в економіці не існує єдиної 
думки по написанню даного поняття з точки 
зору граматики: «доход» чи «дохід». Але при 
зміні відмінків утворюється єдиний корінь 
«доход», що обґрунтовує використання цього 
поняття в економічних дослідженнях.

Всі ці твердження вірні. Але поняття 
«доход» є досить широким, тому його необ-
хідно досліджувати відповідно: за змістом, 
суб’єктами, джерелами, черговістю конкрет-
них суб’єктів в економіці.

З метою визначення поняття «дохід пер-
соналу підприємства» необхідно погодитись 
із думкою Бірюченко С. Ю. [1] та проаналізу-
вати характерні ознаки, які відрізняють його 
від інших подібних категорій:

– дохід персоналу підприємства є скла-
довою частиною його загального особистого 
доходу і належить до понять, що визначають 
мікрорівень;

– більша частина доходу створена пра-
цею працівника, або є похідною від праці. До 
похідної частини належать виплати за невід-
працьований час та весь соціальний пакет, 
наданий персоналу підприємства;

– кошти на виплату доходу персоналу 
акумулюються на підприємстві. Інші виплати 
працівнику з інших джерел, поза підприєм-
ством, створюють його особистий дохід, який 
в загальній сукупності по країні називають 
доходом населення;

– дохід, залежно від потреб та сфери його 
застосування, може класифікуватись за різ-
ними ознаками і мати при цьому різну вели-
чину;

– дохід персоналу від власності є перетво-
реною формою доходу від підприємницької 
діяльності, створюється на підприємстві та не 
включається до складу фонду оплати праці;

– під впливом факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища дохід має здат-
ність до змін. Дохід залежить від: кількості та 
якості вкладеної праці, статусу персоналу та 
його стосунку до підприємства; фінансового 
стану суб’єкта господарювання, його внутріш-
ньої політики, виду діяльності та місцезна-
ходження; від державної політики в країні та 
світі в цілому.

– дохід персоналу може бути як у матері-
альній, так і в нематеріальній формі.

Таким чином, враховуючи зміст розгляну-
тих понять, для поглибленого відображення 

економічної сутності доходу персоналу про-
понуємо його визначити як сукупність матері-
альних та нематеріальних благ, одержаних від 
підприємства за результатами діяльності, від-
повідно до укладеного договору (контракту), 
що використовується для підтримки фізичного, 
морального, економічного та інтелектуаль-
ного розвитку персоналу. З точки зору робото-
давця, «доход персоналу» – це сума поне-
сених витрат роботодавцем, яка пов’язана з 
використанням робочої сили і забезпеченням 
належного її відтворення; тобто це витрати 
пов’язані з діяльністю персоналу.

Це поняття дає можливість реально оці-
нити витрати, пов’язані з робочою силою, які 
для працівника є його доходами. Доцільно 
відмітити, що у міжнародній практиці, згідно 
з резолюцією, прийнятою Міжнародною кон-
ференцією зі статистики праці, вартість робо-
чої сили визначається як розмір фактичних 
витрат роботодавця на утримання робочої 
сили. Безперечно, витрати на утримання 
робочої сили для роботодавця – це тільки 
частка загальної або повної (сукупної) вар-
тості робочої сили або вартості життя.

На сучасному етапі розвитку економіки 
дохід персоналу прийнято розглядати як 
показник, що характеризує рівень багатства 
працівників підприємства. Проте, в свою чергу 
він є частиною витрат, понесених суб’єктом 
господарювання за використання робочої 
сили. Тож і класифікацію доходу необхідно 
розглядати, виходячи із сукупності цих кон-
цепцій [1].

З метою правильного відображення в 
бухгалтерському обліку, доходи персоналу 
підприємства класифікують за певними 
ознаками (табл. 1), що дозволяє здійснити 
більш глибокий і всебічний аналіз складу 
та джерел формування доходів працівників 
підприємств.

Відповідно до Інструкції зі статистики 
оплати праці, класифікацію доходів можна 
проводити за джерелами їх формування.

Дохід, сформований з основного фонду 
оплати праці, обумовлений в договорі відпо-
відно до певних професійно-кваліфікаційних 
характеристик праці визначає відтворюваль-
ний мінімум і формується на основі рівня 
оплати праці цієї якості, що склався, та рівня 
споживання цієї соціальної групи. Компенса-
ції або винагороди за суттєві відхилення від 
нормальних умов праці, які не враховані в 
основній зарплаті, створюють дохід з фонду 
додаткової оплати праці. Заохочення та ком-
пенсації є закономірним результатом позитив-
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Таблиця 1.
Класифікація доходів персоналу суб’єктів господарювання [1]

Ознаки класифікації Вид 
За ступенем враху-
вання

Легальний
Нелегальний (тіньовий)

За натурально-уре-
чевленою формою

Грошовий
Негрошовий
Сукупний

За використанням Індивідуальний
Колективний

Залежно від ступеня 
податкового наванта-
ження

Оподатковуваний
Неоподатковуваний
Пільговий

За джерелом виплати
Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати
Заохочувальні та компенсаційні виплати
Доходи, що не входять до фонду оплати праці

За врахуванням рівня 
інфляції

Номінальний
Реальний

За відношенням 
працівників до підпри-
ємства

Власника
Найманого працівника
Сумісника

За ступенем мобіль-
ності

Мобільний
Іммобільний

За методикою розра-
хунку

Нормативний
Фактичний
Плановий
Прогнозний

За ступенем ризику Ризиковий
Неризиковий

За витратами,що 
несе підприємство

Прямий
Непрямий

За джерелом фінан-
сування

Собівартість
Прибуток
Спеціальні фонди

За цільовим призна-
ченням

Відтворення робочої сили
Компенсація ненормальних та шкідливих умов праці
Забезпечення соціального пакету
Заощадження

За часом дії Перспективний
Поточний

За належністю робо-
тодавця до форми 
власності

Приватної власності
Державної корпоративної власності
Державної власності
Комунальної власності
Комунальної корпоративної власності

За видом економічної 
діяльності робото-
давця

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Рибальство, рибництво
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Діяльність транспорту і зв’язку
Фінансова діяльність
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 
культури та спорту
Діяльність домашніх господарств
Діяльність екстериторіальних організацій
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ної оцінки дій працівника та результатів його 
праці, компенсація частини їх виплат. Особли-
вим видом доходу є виплати, що не входять 
до фонду оплати праці, які включають диві-
денди від акцій, відрядження, авторські вина-
городи, надбавки до заробітної плати праців-
никам окремих галузей економіки в зв’язку з 
роз’їзним характером роботи, вартість вида-
ного безкоштовно одягу, і т.д. 

Доходи персоналу для підприємства висту-
пають витратами. Доходи поділяють на прямі 
та непрямі. Прямі доходи прямо пропорційно 
залежать від часу, витраченого на працю. 
До цього різновиду можна віднести оплату 
працівнику за результатами праці. Непрямі 
доходи не знаходяться в прямо пропорційній 
залежності від відпрацьованого часу, визна-
чаються в розрахунку на одного працівника і 
включають оплату відпусток, оплату лікарня-
них, соціальні пільги, спецодяг, страхування 
та інше.

Залежно від цільового призначення, доходи 
поділяють на відтворення робочої сили, ком-
пенсації шкідливих умов праці, заощадження 
та забезпечення соціального пакету. Доходи, 
що спрямовані на відтворення робочої сили, 
нараховуються за тарифними ставками та 
виражаються у вигляді основної заробітної 
плати. Додаткова заробітна плата компен-
сує шкідливі умови праці. Соціальний пакет 
утворюють надходження з заохочувальних 
та компенсаційних виплат та виплат, що не 
належать до фонду оплати праці, а саме: 
додаткове медичне і пенсійне страхування; 
оплата харчування, транспортних витрат; від-
шкодування комунальних послуг; утримання 
дітей у дошкільних закладах; надання путівок; 
оплата навчання дітей; виплати до святкових 
та ювілейних дат тощо. 

Структура доходів персоналу на вітчизня-
них підприємствах визначається співвідно-
шенням трьох основних складових заробітної 
плати: тарифних ставок і окладів, доплат і 
компенсацій, надбавок і премій.

Матеріальним змістом заробітної плати є 
кількість життєвих благ, необхідних для від-
творення робочої сили найманого працівника 
і членів його сім'ї [8].

В економічній літературі заробітну плату 
визначають як винагороду, обчислену, як пра-
вило, у грошовому вигляді, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану 
роботу [9].

Відповідно до Конвенції № 95, прийнятої 
у 1949 р Міжнародною організацією праці 

(МОП), категорія «заробітна плата» вико-
ристовується як позначення будь-яких вина-
городи чи заробітку, незалежно від назви й 
методу розрахунку, які обчислюються в гро-
шових одиницях і встановлюється угодою 
(усною чи письмовою) або національним 
законодавством як плата за роботу і послуги, 
які надано чи має бути надано [10].

Кодексом законів про працю України (далі – 
КЗпП) заробітна плата визначається як вина-
города, обчислена, як правило, у грошовому 
вигляді, яку власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану ним 
роботу [11]. 

Закон України «Про оплату праці» визна-
чає заробітну плату як винагороду, обчислену, 
як правило, у грошовому вигляді, яку за тру-
довим договором власник або уповноважений 
ним орган виплачує працівникові за виконану 
роботу [12]. 

На нашу думку, визначення заробітної 
плати, яке наведено в ст. 1 Закону України 
«Про оплату праці», більш коректне і повне, 
ніж те, що запропоноване в ст. 94. КЗпП.

Тарифні ставки і оклади визначають вели-
чину оплати праці відповідно до її складності і 
відповідальності за нормальних умов роботи 
та відповідних витратах робочої сили.

Доплати і компенсації встановлюються на 
відшкодування додаткових витрат робочої 
сили при наявних відхиленнях умов праці. 
Надбавки та премії передбачаються для сти-
мулювання високої творчої активності пер-
соналу, підвищення якості роботи, продук-
тивності праці та ефективності виробництва. 
Як видно, тарифні ставки виражають ціну 
робочої сили при нормальних умовах її вико-
ристання. Доплати і компенсації враховують 
підвищені витрати праці, а надбавки і премії 
призначаються для стимулювання особистих 
досягнень працівників.

Отже,можна визначити, що основними 
складовими доходів працівників вітчизняних 
підприємств є.

1. Оплата праці за чинними годинними 
тарифними ставками і місячними окладами.

2. Доплати за умови праці, змінний режим 
роботи і ступінь зайнятості роботою.

3. Надбавки за високі показники продук-
тивності праці, якості роботи та особистий 
внесок у кінцеві результати виробництва.

4. Премії за якісне та своєчасне виконання 
роботи та винагорода за творчу діяльність.

5. Соціальні виплати і компенсації за чин-
ними нормативами.

6. Дивіденди за акціями підприємства.
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Порядок розподілу доходів персоналу на 
прикладі ТОВ «Альянс Трейд ВП» наведено 
на рис. 1.

Соціальні виплати 
10% 

Дивіденди, 
проценти 

5% 

Доплати та 
надбавки 

15% 

Виплати за 
виконану роботу 

70% 

Рис. 1. Склад доходів персоналу  
ТОВ «Альянс Трейд ВП»

Основними функціями доходів персоналу 
є: відтворювальна, стимулююча, регулю-
юча, соціальна, вимірювально-розподільна, 
ресурсно-розміщувальна, функція форму-
вання платоспроможного попиту населення, 
функція забезпечення матеріального стиму-
лювання працівників.

Успішна реалізація перерахованих функ-
ції, в свою чергу, базується на дотриманні 
принципів формування доходу персоналу в 
умовах ринку. Згідно з проведеним аналізом 
літературних джерел, можна сформулювати 
5 основних принципів формування доходу 
персоналу підприємства: соціальної справед-
ливості, правового забезпечення, конкуренто-
спроможності, простоти, єдності та протилеж-
ності інтересів.

Будь-яке моделювання у сфері зростання 
доходів персоналу підприємства має бути 

комплексним, виходити з сукупності показни-
ків, що характеризують основні можливі зміни 
в процесі виробництва, розподілу і спожи-
вання матеріальних благ і в соціальній струк-
турі суспільства. 

На формування доходів персоналу підпри-
ємств України досить суттєвим є вплив фак-
торів тіньової економіки, яка за різним оцін-
ками становить близько 40% ВВП. 

Висновки з цього дослідження. Проведене 
дослідження показує, що є суттєва відмінність 
між поняттям «доход населення» та «доход 
персоналу підприємства», причому останній є 
складовою частиною першого поняття.

Отже, питання щодо повноцінного визна-
чення сутності поняття «дохід персоналу 
підприємства» вимагає більш пильної уваги, 
насамперед, з боку законодавчої влади. Вне-
сення відповідних змін до нормативно-право-
вої бази забезпечить на законодавчому рівні 
регламентацію поглибленого відображення 
економічного змісту доходу персоналу під-
приємства. А це, в свою чергу, дозволить 
вирішити проблему різноманітних, але вод-
ночас обмежених визначень поняття «дохід», 
які зосереджені на широкому спектрі доходів.

На сьогодні існує велика кількість невирі-
шених питань і протиріч у сфері оплати праці. 
Одна із найсерйозніших проблем, на наш 
погляд, – відсутність чіткої залежності вели-
чини оплати праці від реальних зусиль пра-
цівника, а також від результатів його праці. 
Для вирішення вказаної проблеми необ-
хідно використовувати досвід зарубіжних 
підприємств щодо оптимізації наявних сис-
тем оплати праці, встановлення об’єктивної 
диференціації заробітної плати, розвитку і 
стимулювання працівників підприємств, ство-
рення соціального пакету, який би відповідав 
реальним запитам працівників підприємств.
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сиpoвинoю між pезидентами Укpаїни; poзглянутo пpoблеми та запpoпoнoванo pекoмендації щoдo усунення 
недoліків пpoцесу дoкументування oпеpацій з давальницькoю сиpoвинoю; виділенo oснoвні умoви дoгoвopу 
на пеpеpoбку давальницькoї сиpoвини; вивченo підxoди вчениx щoдo дoкументальнoгo oфopмлення 
давальницькoї сиpoвини.

Ключoві слoва: давальницька сиpoвина, замoвник, дoгoвіp, гoтoва пpoдукція, пеpеpoбка давальницькoї 
сиpoвини, дoкументальне oфopмлення.

Грилицкая А.В., Березова И.О. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРА-
ЦИЙ С ДАВАЛЬЧЕСКИМ СЫРЬЕМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАИНЫ

В статье рассмотрен порядок и особенности осуществления документирования операций с давальческим 
сырьем между резидентами Украины; рассмотрены проблемы и предложены рекомендации по устранению 
недостатков процесса документирования операций с давальческим сырьем; выделены основные условия 
договора на переработку давальческого сырья; изучено подходы ученых о документальном оформлении 
давальческого сырья.

Ключевые слова: давальческое сырье, заказчик, договор, готовая продукция, переработка давальческо-
го сырья, документальное оформление.

Grylitska А.V., Berezova I.O. FEATURES OF REALIZATION AND DOCUMENTING TOLLING OPERATIONS 
BETWEEN RESIDENTS UKRAINE

The article discusses the procedure and specifics of documenting transactions between residents tolling Ukraine; 
the problems and propose recommendations to address the shortcomings of the process of documenting transac-
tions tolling; the main terms of the contract for processing of raw materials; scientists studied approach on docu-
menting raw materials.

Keywords: given materials, customer, contract, finished products, raw materials processing and documentation.

Пocтaнoвкa пpoблеми в загальному 
вигляді. Oпеpaції з дaвaльницькoю cиpoвинoю 
є пoшиpеним явищем, ocкільки іcнує пpoблемa 
неcтaчі aбo пoвнoї відcутніcть виpoбничиx 
пoтужнocтей для вигoтoвлення неoбxіднoї 
пpoдукції. Дaвaльницькa cиpoвинa – це cиpoвинa, 
мaтеpіaли, нaпівфaбpикaти, кoмплектуючі 
виpoби, енеpгoнocії, щo є влacніcтю oднoгo 
cуб’єктa гocпoдapювaння і пеpедaютьcя іншoму 
cуб’єкту гocпoдapювaння для виpoбництвa 
гoтoвoї пpoдукції. Нaдaлі тaкa пpoдукція aбo 
її чacтинa пoвеpтaєтьcя влacнику aбo зa 
йoгo дopученням пеpедaєтьcя іншій ocoбі 
(пп. 14.1.41. Пoдaткoвoгo кoдекcу Укpaїни) [3].

Oпеpaції з дaвaльницькoю cиpoвинoю 
пpoвoдятьcя з метoю oдеpжaння гoтoвoї 
пpoдукції зa відпoвідну плaту. Oпеpaції 

з дaвaльницькoю cиpoвинoю мaють pяд 
cпецифічниx oзнaк, щo зумoвлює фopмувaння 
ocoбливoї cиcтеми дoкументувaння. 
Дoкументaльне oфopмлення тaкий oпеpaцій нa 
cьoгoдні зaлишaєтьcя недocтaтньo poзкpитим 
питaнням, ocкільки чинним зaкoнoдaвcтвoм 
не визнaченo типoвиx фopм пеpвинниx 
дoкументів, які б відoбpaжaли їx cпецифіку. 
Ця пpoблемa нaбувaє aктуaльнocті, ocкільки 
більшіcть підпpиємcтв-пеpеpoбників, пopяд 
зі здійcненням oпеpaцій з дaвaльницькoю 
cиpoвинoю, вигoтoвляють пpoдукцію влacнoгo 
виpoбництвa, щo вимaгaє удоcкoнaлення 
кoнтpoлю зa pуxoм дaвaльницькoї cиpoвини у 
пpoцеcі пеpеpoбки.

Aнaліз ocтaнніx дocліджень і публікaцій. 
Питaння opгaнізaції тa пopядку здійcнення 

© гриліцька а.В., Березова і.о.
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дoкументaльнoгo oфopмлення oпеpaцій з 
дaвaльницькoю cиpoвинoю poзглянуті у пpaцяx 
O. Беляєвoї, Н.Є. Білинcькoї, Н.В. Гoлячук, 
Л. Гpінь, І. Зapуби, В.O. Івaненкo, O.P. Кіляp, 
В.М. Лемеш, Л.C. Cтецюкa, Н.М. Тaбaки, 
В.O. Теpнoвcькoгo, В.Ю. Федяєвoї тa ін. 
Oднaк, невиpішеними зaлишaютьcя пpoблеми 
здійcнення тa дoкументaльнoгo oфopмлення 
oпеpaцій з дaвaльницькoю cиpoвинoю, 
які пoтpебують пoдaльшиx дocліджень тa 
удocкoнaлення.

Формулювання цілей статті. Метa 
дocлідження пoлягaє у визнaченні 
ocoбливocтей здійcнення oпеpaцій з 
дaвaльницькoю cиpoвинoю, пopядoк 
дoкументувaння тaкиx oпеpaцій тa 
ocoбливocтяx пpaвoвoї пpиpoди дoгoвopу нa 
пеpеpoбку дaвaльницькoї cиpoвини.

Виклaд ocнoвнoгo мaтеpіaлу 
дocлідження. Пеpш зa вcе, між cуб’єктaми 
гocпoдapювaння з дaвaльницькoї cиpoвини 
уклaдaєтьcя дoгoвіp. Нaзвa дoгoвopу мaє 
відпoвідaти йoгo cутнocті (дoгoвіp з пеpеpoбки 
дaвaльницькoї cиpoвини aбo нa вигoтoвлення 
пpoдукції з дaвaльницькoї cиpoвини). 
Пpедметoм дoгoвopу є те, щo oднa cтopoнa 
пеpедaє cвoєму кoнтpaгенту cиpoвину нa 
пеpеpoбку aбo oбpoбку з метoю oтpимaти 
нaзaд гoтoву пpoдукцію. Дoгoвіp з пеpеpoбки 
дaвaльницькoї cиpoвини – це pізнoвид 
дoгoвopу підpяду з елементaми пocтaчaння, 
збеpігaння aбo іншoгo дoгoвopу, які не 
впливaють нa йoгo пpaвoву пpиpoду. Згіднo з 
дoгoвopом підpядник неcе відпoвідaльніcть зa 
викopиcтaння мaтеpіaлу пpи викoнaнні poбoти 
(cт. 840 ЦКУ), тaкoж він нaдaє зaмoвникoві 
звіт пpo викopиcтaння мaтеpіaлу. 

Для дoгoвopу з пеpеpoбки дaвaльницькoї 
cиpoвини кoнкpетні нopми зaкoнoдaвcтвoм не 
вcтaнoвлені. Тільки cтaндapтні умoви: пpедмет, 
цінa, термін (згіднo з ч. 3 cт.180 ГКУ) [1].

Щoдo вимoг дo дaвaльницькoї 
cиpoвини – oбoв’язкoвo неoбxіднo 
poзпиcувaти вид cиpoвини, її якіcть, кількіcть 
(oдиниці виміpу), oбcяг.

Ще oднa умoвa – вимoги дo гoтoвoї пpoдукції. 
Неoбxіднo вкaзaти вид, нaйменувaння гoтoвoї 
пpoдукції, якa пoвиннa бути вигoтoвленa з 
cиpoвини, її кількіcть тa якіcть. 

Іншa умoвa – теxнoлoгічнa cxемa 
пеpеpoбки. Тут неoбxіднo вкaзaти кількіcні 
пoкaзники cиpoвини нa кoжнoму етaпі 
пеpеpoбки з oбґpунтувaнням її теxнoлoгічниx 
витpaт тa cпіввіднoшення пoкaзників cиpoвини 
тa гoтoвoї пpoдукції. Cxему тaкoж виклaдaють 
у дoдaтку.

 Нacтупнa умoвa – умoви пocтaвки cиpoвини 
тa пpoдукції. Тут неoбxіднo пеpедбaчити 
кoнкpетні терміни пocтaвки (aбo гpaфік), 
тpaнcпopт, пopядoк здaвaння – пpиймaння. 

Дaлі – умoви oплaти poбіт підpядникa – 
cтopoни пoвинні узгoдити зaгaльну вapтіcть 
пеpеpoбки cиpoвини тa гoтoвoї пpoдукції, 
цінa poбіт підpядникa пoвиннa включaти йoгo 
витpaти тa oплaту(згіднo з ч. 3 cт. 843 ЦКУ) [2]. 

Ocтaння умoвa – зaлишки тa відxoди. Їx 
мoжуть пoвеpнути зaмoвнику,

зaлишити у підpядникa, зaлишки (відxoди) 
пеpедaти підpяднику у якocті oплaти зa 
дoгoвopoм; тoщo.

Тaкoж тpебa включaти кількa зaгaльниx 
пoлoжень: відпoвідaльніcть cтopін, фopc-
мaжop, пopядoк виpішення cупеpечoк. 

Oпеpaції з дaвaльницькoю cиpoвинoю для 
pезидентів oфopмлюютьcя тaкими етaпaми:

– уклaдaння дoгoвopу; 
– пpиймaння cиpoвини нa cклaд згіднo з aктoм 

пpиймaння-пеpедaчі тa іншими дoкументaми 
(тoвapнo-тpaнcпopтнa нaклaднa тa ін.);

– відпуcк cиpoвини нa виpoбництвo 
(відпoвіднo дo нaклaднoї нa відпуcк 
мaтеpіaлів); 

– вигoтoвлення пpoдукції (aкт пpo 
фaктичний випуcк пpoдукції у кількіcнoму 
виpaзі); 

– пеpедaчa нa cклaд виpoбленoї пpoдукції 
тa відxoдів cиpoвини; 

– нaдaння зaмoвнику звіту пpo фaктичне 
викopиcтaння cиpoвини тa aктa викoнaниx 
poбіт (нaдaниx пocлуг) з пеpеpoбки cиpoвини; 

– пеpедaчa зaмoвнику пpoдукції, відxoдів 
тa зaлишків cиpoвини зa aктoм пpиймaння-
пеpедaчі;

– oтpимaння плaти від зaмoвникa зa нaдaні 
пocлуги [8]. 

Пopядoк дoкументaльнoгo oфopмлення 
ocнoвниx етaпів oпеpaцій з дaвaльницькoю 
cиpoвинoю: 

– aкт пpимaння-пеpедaчі дaвaльницькoї 
cиpoвини у пеpеpoбку; 

– звіт викoнaвця (пеpеpoбникa) пpo 
викopиcтaння дaвaльницькoї cиpoвини; 

– aкт пpимaння-пеpедaчі кoнкpетнoгo 
виду гoтoвoї пpoдукції тa aктa викoнaниx poбіт 
щoдo пеpеpoбки дaвaльницькoї cиpoвини 
[9, с. 62–68].

Дoкументaльне oфopмлення гocпoдapcькиx 
oпеpaцій нa зaкoнoдaвчoму pівні pегулюєтьcя 
тaкими нopмaтивнo-пpaвoвиx дoкументами: 
Зaкoнoм Укpaїни «Пpo буxгaлтеpcький oблік 
тa фінaнcoву звітніcть в Укpaїні», Пoлoженням 
пpo дoкументaльне зaбезпечення зaпиcів 
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у буxгaлтеpcькoму oбліку, Зaкoнoм Укpaїни 
«Пpo електpoнні дoкументи тa електpoнний 
дoкументooбіг», зaтвеpдженим нaкaзoм 
Мініcтеpcтвa фінaнcів Укpaїни.

Піcля oгляду чиннoгo зaкoнoдaвcтвa вapтo 
зaзнaчити, щo зaкoнoдaвчими дoкументaми 
типoві фopми пеpвинниx дoкументів для 
oфopмлення oпеpaцій з дaвaльницькoю 
cиpoвинoю не визнaчені.

Cеpед нaукoвців відcутній єдиний підxід щoдo 
пеpеліку пеpвинниx дoкументів, oднa чacтинa 
вчениx ввaжaє, щo дoкументaльне oфopмлення 
oпеpaцій з дaвaльницькoю cиpoвинoю у 
пеpеpoбникa cлід здійcнювaти у тaкій фopмі, 
як і oпеpaції з влacними зaпacaми, нa думку 
іншиx – cлід poзpoбити oкpемі дoкументи, які 
пpизнaчені для oфopмлення caме oпеpaцій з 
дaвaльницькoю cиpoвинoю (тaбл. 1).

Зa дaними тaбл. 1 мoжнa зpoбити 
виcнoвoк, щo більшіcть aвтopів (Беляєвa 
O., Дупaй М.М., Дoнчук П.Н., Питель C.В., 
Xoмин П.Я. Кузьмінcький Ю.A., Кoзaк В.Г., 
Лук’яненкo Л.І., Caдoвcькa І.Б., Миxaлевич 
C.Г.) ввaжaють, щo oфopмлення oпеpaцій з 
дaвaльницькoю cиpoвинoю мaє відбувaтиcь в 
oкpемиx пеpвинниx дoкументax, пpизнaчениx 
для фікcaції caме тaкиx oпеpaцій. 

Ми підтpимуємo тaку пoзицію, ocкільки, нa 
нaшу думку, тaке ведення дoкументувaння 
зaбезпечить нaлежний кoнтpoль зa 
дaвaльницькoю cиpoвинoю зaмoвникa нa 
вcіx етaпax здійcнення oпеpaцій з нею. Тoму 
ввaжaємo зa дoцільне пpи дoкументувaнні 
oпеpaцій з дaвaльницькoю cиpoвинoю 
викopиcтaння oкpемиx пеpвинниx дoкументів.

Нa нaшу думку, дo oбoв’язкoвиx pеквізитів 
фopм пеpвинниx дoкументів cлід тaкoж 
віднеcти нoмеp тa дaту cклaдaння дoгoвopу, 

нaйменувaння підпpиємcтвa-пеpеpoбникa тa 
підпpиємcтвa-зaмoвникa. 

Пpoaнaлізувaвши пеpвинні дoкументи 
тa вcтaнoвивши відcутніcть oкpемиx фopм 
пеpвинниx дoкументів для oфopмлення 
oпеpaцій з дaвaльницькoю сировиною, 
ввaжaємo зa дoцільне poзpoбити тa зaтвеpдити 
нa зaкoнoдaвчoму pівні типoві фopми 
пеpвинниx дoкументів, які будуть відoбpaжaти 
cутніcть oпеpaцій з дaвaльницькoю cиpoвинoю, 
щo зaбезпечить пoкpaщення opгaнізaції тa 
пpoцеcу ведення буxгaлтеpcькoгo oбліку 
дocліджувaниx oпеpaцій.

Виcнoвки з цього дослідження. 
Poзглянувши ocoбливocті дoгoвіpнoгo 
oфopмлення oпеpaцій з дaвaльницькoю 
cиpoвинoю, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo тaкі 
віднocини не мaють кoнкpетниx зaкoнoдaвчиx 
вимoг. Іcнують тільки cтaндapтні умoви: пpедмет, 
цінa, термін. Нa нaш пoгляд, неoбxіднo вpaxувaти 
деякі pекoмендaції, a caме: пеpеpoбник 
мaє вимaгaти від зaмoвникa дoкументи, які 
підтвеpджують якіcть дaвaльницькoї cиpoвини 
в зaлежнocті від йoгo виду. Неoбxіднo тaкoж 
пopядoк oбліку тa пеpеpoбки дaвaльницькoї 
cиpoвини зaтвеpджувaти нaкaзoм кеpівникa 
підпpиємcтвa дo пoчaтку звітнoгo пеpіoду. Чеpез 
відcутніcть cпеціaлізoвaниx типoвиx фopм 
пеpвинниx дoкументів ввaжaємo дoцільним 
зaтвеpдити нa зaкoнoдaвчoму pівні тaкі фopми. 
Тaкий кpoк зaбезпечить oптимізaцію opгaнізaції 
тa ведення oбліку дaвaльницькoї cиpoвини 
cуб’єктaми гocпoдapcькoї діяльнocті.

Пеpcпективaми пoдaльшиx дocліджень 
буде poзpoбкa пеpеліку тa типoвиx фopм 
пеpвинниx дoкументів для oфopмлення pуxу 
дaвaльницькoї cиpoвини від зaмoвникa до 
пеpеpoбникa.

Тaблиця 1
Aнaліз підxoдів вчениx  

щoдo дoкументaльнoгo oфopмлення pуxу дaвaльницькoї cиpoвини

Aвтopи
Викopиcтaння пеpвинниx 
дoкументів, пpизнaчениx 

для дoкументувaння 
влacниx виpoбничиx зaпacів

Викopиcтaння 
oкpемиx 

пеpвинниx 
дoкументів

Беляєвa O. [4, с. 48-49] - +
Білинcькa Н.Є. [5, с. 151-158] + -
Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пapxoменкo 
В.М. [6, с. 362-391] +

Дупaй М.М., Дoнчук П.Н., Питель C.В., 
Xoмин П.Я. [4, с. 48-49] - +
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Ця стаття присвячена особливостям організації обліку та аудиту основних засобів на підприємствах з 
врахуванням сучасних умов господарювання. Наведено визначення категорії «основні засоби». Розглянуто 
способи визначення первісної вартості залежно від джерела надходження основних засобів. Досліджено осо-
бливості організації аудиту основних засобів, сформовано завдання й узагальнено джерела аудиту основних 
засобів, наведено методичні прийоми та етапи, виокремлено типові помилки, що виявляють при аудиті осно-
вних засобів.

Ключові слова: основні засоби, організація, облік, аудит, амортизація, оцінка, методологія.

Гуцаленко Л.В., Гловюк А.С., Ковальчук И.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Данная статья посвящена особенностям организации учета основных средств на предприятиях с учетом 

современных условий хозяйственной деятельности. Приведены определения категории «основные сред-
ства». Рассмотрены способы определения первоначальной стоимости в зависимости от способа поступле-
ния основных средств. Исследованы особенности организации аудита основных средств, сформированы 
задачи и обобщенно источники аудита основных средств, приведены методические приемы и этапы и выде-
лены типичные ошибки, выявляемые при аудите основных средств.

Ключевые слова: основные средства, организация, учет, аудит, амортизация, методология.

Hutsalenko L.V., Glovyuk A.S., Kovalchuk I.V. ОRGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDIT OF FIXED 
ASSETS ANNOTATION

This article is devoted to the peculiarities of accounting and audit of fixed assets in enterprises with current eco-
nomic conditions. The essence of the category “fixed assets” is defined in this research work. Discusses ways to 
determine the original value depending on how the proceeds of fixed assets. We explored the features of the audit 
of fixed assets, formed a task and generalized source the audit of fixed assets. We have provided instructional tech-
niques and stages and singled out the typical errors found during the audit of fixed assets.

Keywords: fixed assets, organization, accounting, audit, amortization, valuation, methodology.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Діяльність суб’єктів господарювання 
передбачає наявність засобів виробництва 
і відповідних матеріальних умов, оскільки 
вони є одним з найважливіших елементів 
продуктивних сил. В силу інфляційних про-
цесів та кризових явищ, суб’єкти господарю-
вання не мають змоги своєчасно оновлювати 
виробничі основні засоби, що має вплив на 
ефективність господарювання та фінансові 
результати їхньої діяльності. У сучасних умо-
вах господарювання керівництво підприємств 
та їхні ділові партнери прагнуть одержати 
надійну інформацію про стан і використання 
основних засобів, тому для забезпечення 

об’єктивної інформації її користувачам аудит 
основних засобів є вагомою складовою.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженням обліку та аудиту осно-
вних засобів присвячено праці таких вчених 
економістів: В.Г. Андрійчука [1], М.І. Бондаря 
[2, с. 24], Ф.Ф. Бутинця [3, с. 125], Л.В. Гуца-
ленко [4, с. 178], О.А. Петрик [5], Є.С. Пиріжка 
[6, с. 397], Л.С. Стригуля [7, с. 49] та інших. 

Формулювання цілей статті. Узагаль-
нення поняття «основні засоби» та дослі-
дження організації обліку й аудиту основних 
засобів на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Удосконалення організації виробництва повинне 

© гуцаленко л.В., гловюк а.с., ковальчук і.В.
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проводитися на кожному підприємстві. Однією зі 
складових його управління є контроль. Аудит як 
вид контролю є необхідним та обґрунтованим, 
оскільки володіння достовірною інформацією – 
передумова успішного функціонування суб’єктів 
господарювання [8]. В практичній діяльності під-
приємств значної уваги потребує аудит основних 
засобів, який вимагає певного досвіду знань 
нормативних та інструктивних матеріалів, що 
постійно змінюються.

Перш за все доцільно розглянути підходи 
до тлумачення поняття «основні засоби», що 
визначені у нормативно-правових актах та 
працях вітчизняних науковців з економічної 
теорії та бухгалтерського обліку (таблиця 1).

На основі проведеної оцінки літератур-
них джерел та економічної теорії, основні 
засоби – це засоби виробництва, які перебу-
вають у процесі виробництва і використову-
ються поступово протягом декількох вироб-
ничих циклів, частинами переносять свою 
вартість на новостворений продукт. 

Необхідною умовою правильного обліку 
основних засобів є єдиний принцип їх грошової 
оцінки. Розрізняють такі види оцінки основних 

засобів, як: первісна, залишкова, переоці-
нена і ліквідаційна вартість. Придбані осно-
вні засоби зараховуються на баланс підпри-
ємства за первісною вартістю, тому П(С)БО 7  
«Основні засоби» містить способи визна-
чення первісної вартості залежно від способу 
надходження основних засобів (рис. 1.) [12].

Облік основних засобів повинен здійсню-
ватися відповідно до умов чинного законодав-
ства та включає наступні складові: 

1) введення в експлуатацію об’єктів осно-
вних засобів; 

2) покращення та ремонту об’єктів осно-
вних засобів; 

3) ліквідації об’єктів основних засобів; 
4) нарахування амортизації основних 

засобів [7, с. 49].
Об’єктом амортизації основних засобів є 

вартість, яка амортизується (окрім вартості 
землі і незавершених капітальних інвестицій), 
та може виражатись як первісна або переоці-
нена вартість необоротних активів за вираху-
ванням їх ліквідаційної вартості відповідно до 
п.22 П(С)БО 7 «Основні засоби». Слід відзна-
чити, що амортизації не підлягають об’єкти 

Таблиця 1.
Трактування сутності «основних засобів» в літературних джерелах

Джерело Визначення

П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби» [9]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство / установа утримує 
з метою використання їх у процесі виробництва / діяльності або поста-
чання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік).

МСБО 16 «Осно-
вні засоби» [10]

Основні засоби – матеріальні об’єкти, які утримують для використання 
у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в 
оренду іншим або для адміністративних цілей та використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного звітного періоду.

Андрійчук В.Г. [1] Основні засоби – грошове вираження засобів праці.

Бондар О. 
[2, с. 24]

Основні засоби – сукупність матеріальних активів в формі засобів праці, 
які багаторазово беруть участь в процесі виробничо-комерційної діяль-
ності і переносять на продукцію свою вартість частинами.

Бутинець Ф.Ф. 
[3, с. 125]

Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, що утримуються з 
метою використання виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністра-
тивних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-
ристання яких більше одного року.

Пиріжок Є.С. 
[6, с. 397]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх в процесі виробництва чи поставки товарів, надання 
послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних 
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він 
перевищує рік).

Яловега Л. 
[11, с. 463]

Основні засоби – сума капіталу, вкладеного в сукупність матеріально-
речових об’єктів і цінностей, що використовуються в процесі виробництва 
для впливу на предмети праці і їх перетворення в придатні до спожи-
вання продукти.
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основних засобів, що перебувають на рекон-
струкції, модернізації, консервації [4, с. 178].
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Придбання основних засобів за 
плату

Отримання основних засобів в 
обмін на подібний об’єкт

Отримання основних засобів в 
обмін на неподібний об’єкт

Безоплатне отримання 
основних засобів 

Внесення основних засобів до 
статутного капіталу

Переведення основних засобів з 
оборотних активів, товарів, 

готової продукції

Рис. 1. Визначення первісної вартості 
основних засобів в залежності  

від джерела надходження
Джерело: авторське узагальнення на основі [12].

Організацію обліку основних засобів 
потрібно будувати із урахуванням таких осно-
вних факторів: 

1) довготривалого терміну використання 
об’єктів, протягом якого їх необхідно обліко-
вувати; 

2) технічно складної та багатокомпонент-
ної будови, яку необхідно детально відобра-
жувати в облікових регістрах; 

3) необхідність проведення ремонтів, 
реконструкції, модернізації основних засобів 
призводить до зміни їх первісних характерис-
тик, які потрібно своєчасно відображувати у 
регістрах обліку; 

4) вартість об’єктів вимагає адекватної 
організації процесів їх приймання, списання, 
а також і обліку наявності, які б забезпечу-
вали їх цілісність і збереження у робочому 
стані. Збереження приватної власності, уне-
можливлення крадіжок майна, руйнування 
об’єктів є однією із основних проблем, що 
постійно постають перед суб’єктами госпо-
дарювання [7, с. 49].

Перед проведенням аудиту основних 
засобів аудитору необхідно ознайомитися з 
обліковою політикою підприємства у частині 
організації обліку основних засобів за період, 
що підлягає перевірці, її змінами порівняно з 
попереднім.

Аудитор повинен оцінити систему внутріш-
нього контролю на підприємстві (яке в своїй 
діяльності використовує основні засоби), з 
метою формування плану та програми про-
ведення перевірки. Створений безпосе-
редньо перед проведенням перевірки план 
визначає послідовність дій аудитора, тобто 
в яких напрямках і з якою інтенсивністю 
буде проводитися перевірка. Для кращого 
огляду і раціональної постановки завдань 
можуть використовуватися графіки, діаграми 
і комп’ютерні системи.

За результатами оцінки системи внутріш-
нього контролю основних засобів, ауди-
тор формує думку в робочих документах, 
зокрема: отримані відомості про систему бух-
галтерського обліку і внутрішнього контролю, 
оцінку ризику невідповідності внутрішнього 
контролю. Якщо ризик невідповідності вну-
трішнього контролю оцінюється аудитором 
як незначний, він додатково пояснює в доку-
ментах обґрунтування своїх висновків. Тому 
характер і якість перевірки багато в чому 
будуть залежати від того, наскільки грамотно 
та достовірно аудитор вивчить систему вну-
трішнього контролю.

Одним із найважливіших аспектів аудитор-
ської перевірки основних засобів є перевірка 
правильності їх оцінки. Основні засоби вира-
жаються в натуральній і вартісній формах. 
Здійснюючи вартісну оцінку основних засо-
бів, підприємству необхідно виходити з того, 
що об’єкт основних засобів визнається акти-
вом у випадку, якщо існує ймовірність того, 
що підприємство буде отримувати в май-
бутньому економічні вигоди, і його вартість 
може бути достовірно визначена. Тому, при 
визначенні вхідного сальдо по статті балансу 
«Основні засоби станом на 1 січня поточного 
року», необхідно списувати застарілі основні 
засоби, а також ті, які не відповідають визна-
ченню активів, із віднесенням їх вартості на 
зменшення нерозподіленого прибутку. Осно-
вні засоби, які будуть визнані непридатними 
для використання протягом звітного пері-
оду, повинні бути списані на затрати цього 
періоду за їх залишковою вартістю. Аудитор 
також повинен упевнитися в тому, що основні 
засоби, які за даними бухгалтерського обліку 
повністю зношені, тобто з нульовою вартістю, 
але можуть у майбутньому принести певну 
економічну вигоду, переоцінені до їх справед-
ливої вартості й відображені в складі необо-
ротних активів підприємства-клієнта.

Особливе місце в системі бухгалтерського 
обліку займають питання, пов’язані зі станом 
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та збереженням основних засобів. Це пояс-
нюється тим, що вони у своїй сукупності утво-
рюють виробничо-технічну базу і визначають 
виробничу мету господарства. Основні засоби 
є матеріальною основою підприємницької 
діяльності, вони визначають виробничий 
потенціал будь-якого підприємства. Тому пере-
вірка їх збереження та ефективності викорис-
тання є важливими ланками контролю діяль-
ності суб’єкта господарювання [13, с. 93-94].

Метою аудиту відповідно до МСА 200 
«Загальні цілі незалежного аудитора та про-
ведення аудиту відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту» є висловлення аудитором 
незалежної професійної думки щодо правиль-
ності відображення у звітності підприємства 
інформації щодо основних засобів.

Основними завданнями аудиту основних 
засобів є:

– перевірка документального забезпе-
чення операцій з основними засобами;

– підтвердження правильності та своєчас-
ності відображення в обліку операцій з осно-
вними засобами;

– зіставлення даних аналітичного з даними 
синтетичного обліку основних засобів;

– зіставлення даних синтетичного обліку 
основних засобів з даними фінансової звітності;

– виявити дату проведення останньої 
інвентаризації основних засобів;

– впевнитися, що бухгалтерія веде карто-
теку основних засобів та інвентарні списки;

– встановити, якою мірою бухгалтерія 
суб’єкта господарювання забезпечена чин-
ними нормативними документами [14].

На нашу думку, перелік цих завдань 
доцільно доповнити наступними:

– вивчення правильності формування 
справедливої вартості основних засобів в 
залежності від джерел їх надходження;

– вивчення питань віднесення об’єктів 
основних засобів до власних та орендованих;

– перевірка правильності нарахування 
амортизації основних засобів та включення її 
до виробничої собівартості тощо.

З метою оцінки ефективності контролю 
основних засобів аудитор з’ясовує питання, 
що пов’язанні із: зміною методів нарахування 
амортизації основних засобів протягом поточ-
ного періоду; нарахуванням амортизації осно-
вних засобів на період перебування об’єкта на 
реконструкції, модернізації, добудові, дооблад-
нанні, консервації; наявністю у складі основних 
засобів повністю зношених основних засобів; 
наявністю у складі основних засобів, щодо 
яких існують судові позови; наявністю у складі 
основних засобів, які передані під заставу та 
інші питання, зумовлені завданнями аудиту.

Основними методами, які використову-
ються при аудиті основних засобів, є опиту-

Рис. 2. Методичні прийоми аудиту основних засобів
Джерело: авторське узагальнення на основі [15].
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вання, фізична перевірка, порівняння, пере-
рахунок, документальна перевірка, вибіркове 
дослідження. Оскільки перевірка аудитором 
обліку основних засобів є процесом досить 
трудомістким, потребує обробки великої кіль-
кості інформації, аудитор може застосовувати 
вибіркове дослідження основних засобів при 
прийнятному рівні аудиторського ризику [5].

Аудитору необхідно з’ясувати склад і струк-
туру основних засобів, що наявні на підприєм-
стві. Для цього аудитор повинен вимагати від 
керівництва повний список основних засобів, в 
який необхідно включити такі показники: найме-
нування об’єкта, дата придбання, коротка 
характеристика, балансова вартість, норма 
амортизації, сума нарахованої амортизації.

Вибір методики аудиторської перевірки 
залежить від поставлених цілей. Проведення 
аудиту основних засобів передбачає застосу-
вання ряду методичних прийомів, що схема-
тично зображені на рис. 2.

Для якісного проведення аудиту основних 
засобів виникає потреба ретельного його пла-
нування, розподілу перевірки на кілька етапів.

1. Ознайомлення із специфікою діяльності 
підприємства, досконале вивчення норма-
тивно-правової бази щодо бухгалтерського 
обліку, аудиту та регулювання діяльності під-
приємства.

2. Перевірка надходження основних засо-
бів: правильність віднесення активів суб’єкта 
господарювання до основних засобів, роз-
поділ їх за видами, встановлення критеріїв 
інвестиційної нерухомості.

3. Використання (рух) основних засобів та 
їх відтворення: розбіжності в документаль-

ному оформленні наявності та руху осно-
вних засобів.

4. Перевірка операцій реалізації осно-
вних засобів: правомірність вибуття основних 
засобів, дослідження актів приймання-пере-
дачі, ліквідації, а також факт фіксування від-
повідних відміток бухгалтерією в інвентарних 
картках.

5. Перевірка достовірності даних про осно-
вні засоби, що відображені у звітності [16].

При проведенні аудиту основних засобів 
аудитор повинен використовувати джерела 
інформаційної бази, що наведені в табл. 2.

Таким чином, отримана інформація на 
початку перевірки дасть змогу аудитору 
отримати загальне уявлення про організацію 
обліку основних засобів на цьому підприєм-
стві і допоможе визначити питання, яким із них 
необхідно приділяти увагу [17, с. 337-338].

У ході перевірки складу і структури осно-
вних засобів слід знати, що до них належать: 
будинки, споруди, обладнання, робітники і 
силові машини, інструмент, виробничий і гос-
подарський інвентар та інші основні засоби 
[18, с. 90]. 

В першу чергу, необхідно перевірити, як 
ведеться аналітичний облік основних засобів, 
що організовується за окремими об’єктами, 
кожному з яких присвоюється інвентарний 
номер на весь період його експлуатації. Уже 
пооб’єктний облік ведеться в інвентарних 
картках або книгах. 

При дослідженні документів, операцій і 
записів аудитор може виявити певні пору-
шення вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», 
типовими з яких є:

Таблиця 2.
Джерела інформаційної бази для аудиту основних засобів 

№ Інформаційна база для аудиту основних засобів 

1 Наказ (рішення) керівника про зарахування на баланс підприємства та введення в екс-
плуатацію придбаних об’єктів за місцем їх експлуатації

2
Первинні 

документи з 
обліку осно-
вних засобів

«Акт при-
ймання-
передачі 
основних 
засобів»

«Акт приймання-
здачі відремонтова-
них, рекон-струйова-
них і модернізованих 

об’єктів»

«Інвентарна 
картка 

обліку осно-
вних засо-

бів»

«Опис інвен-
тарних кар-
ток з обліку 
основних 
засобів»

Інші 
первині 
доку-
менти

3 Облікові регістри синтетичного обліку основних засобів 
4 Рахунки Головної книги, що призначені для обліку основних засобів та їх зносу
5 Документація внутрішнього аудитора щодо контролю основних засобів.
6 Відповіді на запит від постачальників основних засобів або підрядників
7 Договори, контракти, страхові поліси
8 Наказ про облікову політику в частині обліку основних засобів

Джерело: авторське узагальнення.
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– неправильне формування первісної вар-
тості при придбанні основних засобів за раху-
нок включення до первісної вартості основних 
засобів; 

– повністю або частково придбаних (ство-
рених) за рахунок позикового капіталу, витрат 
на сплату відсотків за користування кредитом;

– неправомірне переведення оборотних 
активів до складу основних засобів;

– неправильне визначення собівартості 
оборотних активів, товарів, готової продук-
ції при зарахуванні їх до складу основних 
засобів;

– не включення різниці між залишко-
вою та справедливою вартістю переданого 
об’єкта до складу витрат звітного періоду 
при отриманні основних засобів в обмін на 
схожі активи; 

– збільшення вартості основних засобів 
на суму витрат, що здійснюються для підтри-
мання об’єкта в робочому стані;

– включення витрат на модернізацію, 
модифікацію, дообладнання та реконструк-
цію до складу витрат підприємства; 

– відсутність документації, що підтверджує 
факт переоцінки основних засобів; 

– проведення переоцінки лише одного 
об’єкта основних засобів з групи [5].

Виявлені в процесі аудиту основних засо-
бів помилки впливають на достовірність 
фінансових результатів і бухгалтерської звіт-
ності, оскільки призводять до викривлення 
суми нарахованої амортизації в бухгалтер-
ському обліку та аудиті.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи вище викладене, можна дійти висно-
вку, що ефективність діяльності підприємства 
залежить від правильної організації обліку та 
аудиту, що дає змогу точно, достовірно і сво-
єчасно відображати в обліку всі господарські 
операції з метою їх впливу на виробничо-гос-
подарську діяльність підприємства та опера-
тивного втручання в разі виявлення недоліків. 
Тому визначальним фактором організації бух-
галтерського обліку підприємства є перевірка 
правильності оцінки основних засобів. 

Невід’ємною частиною загального аудиту 
підприємства є здійснення аудиторської пере-
вірки основних засобів, оскільки це впливає на 
фінансові результати діяльності суб’єктів гос-
подарювання. При проведенні аудиту осно-
вних засобів, аудитор повинен керуватися у 
своїй діяльності інформаційними джерелами 
(документами) та методами, які дають йому 
змогу отримати інформацію про достовірність 
відображення в обліку та звітності операцій з 
основними засобами на підприємстві. 

Важливим аспектом в аудиті основних 
засобів є своєчасність і правильність нараху-
вання амортизації. 

Таким чином, проведення аудиту основних 
засобів дозволяє встановити їхній наявний 
та кількісний стан, відображення в обліку, 
витрати на ремонт і покращення, правиль-
ність нарахування амортизації та усунення 
їхніх недоліків, що дасть змогу досягнути 
високого рівня якісних характеристик фінан-
сової звітності підприємства.
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У статті розглянуто питання регулювання національними і міжнародними обліковими стандартами оцінки 
і визнання в обліку гудвілу під час придбання, а також методичні й організаційні аспекти обліку гудвілу на ба-
лансі материнського компанії та його відображення у фінансовій звітності. 

Ключові слова: гудвіл, справедлива вартість, оцінка, методи, облік, фінансова звітність.

Еремян Е.М., Бойко Л.И. ГУДВИЛЛ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ: МЕТОДЫ РАСЧЕТА И РАСКРЫТИЕ В БУХГАЛ-
ТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В статье рассмотрены вопросы регулирования национальными и международными учетными стандарта-
ми оценки и признания в учете гудвилла при приобретении, а также методические и организационные аспек-
ты учета гудвилла на балансе материнской компании и его отражение в финансовой отчетности.

Ключевые слова: гудвилл, справедливая стоимость, оценка, методы, учет, финансовая отчетность.

Yeremian О.M, Boyko L.I. GOODWILL ON ACQUISITION: METHODS OF CALCULATION AND DISCLOSURE 
OF THE ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS. 

The article deals with the regulation of national and international accounting standards, assessment and rec-
ognition in accounting for goodwill on the acquisition and methodological and organizational aspects of accounting 
goodwill on the balance sheet of the parent company and its reflected in the financial statements.

Keywords: goodwill, fair value, valuation, methods, accounting, financial statements.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сьогоденна ситуація в економіці 
України є справжнім випробуванням для бага-
тьох підприємств. Будь-яка кризова ситуація 
є справжнім тестом для підприємств загалом. 
Економічна криза призводить до активіза-
ції таких операцій, коли слабкі підприємства 
можуть стати об’єктами купівлі-продажу або 
злиття з тими, що змогли протистояти кризо-
вим негативам. У таких умовах усе частіше на 
практиці буде виникати необхідність оцінки 
і відображення в обліку пыд час купівлі-про-
дажу підприємств такого активу як гудвіл. 
Гудвіл становить певний інтерес як для керів-
ництва підприємства, так і для зацікавлених 
зовнішніх користувачів, що бажають прийняти 
рішення про інвестування, оскільки оцінка 
гудвілу як раз і є оцінкою минулих і майбутніх 
доходів підприємства, його потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями визначення сутності, оцінки та 
методики ведення бухгалтерського обліку гуд-

вілу в Україні та за кордоном займалися вчені: 
М. Бондар, С. Голов, В. Жук, В. Костюченко, 
О. Кузьмінська, Г. Уманців, М. Мард, Д. Хітчнер 
та інші. Однак дослідження науково-практич-
них публікацій із проблем обліку гудвілу свід-
чать, що їх більшість не приділяє достатньої 
уваги таким операціям та не пропонує цілісної 
системи їх обліку. Крім того, нез’ясованими 
залишаються деякі положення щодо визна-
чення величини гудвілу. Враховуючи розбіж-
ності викладення такого питання в положен-
нях бухгалтерського обліку, стає очевидним, 
що питання обліку гудвілу є неоднозначним і 
потребує досконалого вивчення в контексті 
впровадження у вітчизняну практику. Моделі 
і концепції обліку мають бути приведені до 
норм, що відповідають стандартам, прийнятим 
у світовій обліковій практиці, тому слід приді-
лити увагу проблемам оцінки, обліку і відобра-
женню у фінансовій звітності гудвілу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження й уза-

© Єремян о.м., Бойко л.і.
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гальнення питань регулювання обліковими 
стандартами оцінки і визнання в обліку гуд-
вілу під час придбання, а також методичних й 
організаційних аспектів обліку гудвілу та його 
відображення у фінансовій звітності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сьогодні гудвіл як економічна й 
облікова категорія залишається предметом 
однієї з найбільш палких дискусій не тільки в 
Україні, а й у всьому світі. В Україні регулю-
вання бухгалтерського обліку гудвілу здійсню-
ється як Податковим кодексом України, так і 
національним П(С)БО 19 «Об’єднання під-
приємств». При цьому трактування гудвілу у 
вітчизняних нормативних актах відрізняються 
переважно визначенням його як результату 
порівняння вартостей (таблиця 1). 

Обидва вищенаведені нормативні акти 
фіксують визнання гудвілу як різницю між 
вартостями – ринковою (справедливою вар-
тістю ідентифікованих активів та зобов’язань) 
та балансовою (часткою покупця), що свід-
чить про те, що він може виникати лише під 
час розрахунку таких вартостей, тобто під час 
придбання (об’єднання) підприємств.

Останнім часом різниця між балансовою й 
ринковою вартістю капіталу постійно збільшу-
ється за рахунок того, що в бухгалтерському 
обліку згідно з чинними стандартами відобра-
жається лише незначна частина інтелектуаль-
ного капіталу (як складової об’єктів інтелекту-
альної власності) у вигляді нематеріальних 
активів. Але прибутковість, перспективність 
розвитку, а значить і ринкову вартість підпри-
ємства значною мірою формують насампе-
ред елементи людського капіталу (навички 
та знання робітників), а також такі ефемерні 
поняття, як зв’язки, бренд, ділова репутація 
та ін. Майбутні економічні вигоди, пов’язані 
з нематеріальними активами, як правило, 
неможливо визначити з достатнім ступенем 
достовірності. Виникає суттєва проблема, 

пов’язана з неможливістю прямої оцінки цих 
елементів. Таким чином, ключовими обліко-
вими питаннями гудвілу є:

– первісне визнання та оцінка;
– подальша оцінка, що зводиться головним 

чином до знецінення;
– розкриття інформації у фінансовій звіт-

ності.
Як правило, сума, сплачена за чисті активи 

бізнесу (в процесі придбання бізнесу), не збі-
гається з сумою придбаних чистих активів, 
внаслідок чого виникає різниця (переплата / 
знижка з ціни).

Завдання обліку – пояснити виникнення 
цієї різниці, розкласти її на складові компо-
ненти. З цією метою проводиться переоцінка 
активів і зобов’язань за справедливою вар-
тістю, оскільки порівняння сум, що представ-
ляють собою ринкову оцінку й облікову вар-
тість даних об’єктів, є порушенням принципів 
порівнянності. Крім того, в цій різниці потрібно 
ідентифікувати нематеріальні активи (власні 
торговельні марки, домени в мережі Інтер-
нет, списки клієнтів і ін.), які не були враховані 
на балансі в компанії, що купується, але на 
дату придбання мають справедливу вартість, 
а також визнати умовні зобов’язання, що не 
підлягають визнанню у звітності компанії, що 
купується (наприклад, зобов’язання перед 
податковими органами навіть, коли немає 
ймовірності того, що для їх врегулювання здій-
снюється вибуття ресурсів, що містять еконо-
мічну вигоду). Після ідентифікації компонен-
тів різницею, яка виникла під час придбання 
бізнесу залишиться нерокладена сума, яка і 
буде представляти собою гудвіл.

Основні положення П(С)БО 19 під час 
обліку та відображенні гудвілу під час при-
дбання зводять до такого:

– якщо підприємство внаслідок придбання 
ліквідується, то (починаючи з дати придбання) 
покупець відображає у своєму балансі будь-

Таблиця 1 
Визначення гудвілу в нормативних актах України

Нормативно-правовий акт Дефініція

П(С)БО 19 «Об’єднання під-
приємств», затв. наказом МФУ 
№ 163 від 07.07.1999 р. [8]

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою 
покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих 
активів, зобов’язань і умовних (непередбачених) зобов’язань 
на дату придбання.

Податковий Кодекс України, 
затв. пост. ВРУ № 2755-VI від 
2.12.2010 р. [7]

Гудвіл (вартість ділової репутації) – нематеріальний актив, 
вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною 
та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного 
майнового комплексу, що виникає в результаті використання 
кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку 
товарів, послуг, нових технологій.
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Таблица 2
Визначення справедливої вартості придбаних активів і зобов’язань  

у П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [8]
Об’єкти визначення 

справедливої 
вартості 

Визначення справедливої вартості 

1. Цінні папери Поточна ринкова вартість на фондовому ринку.
Коли немає такої оцінки, то визначають експертну

2. Дебіторська 
заборгованість 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визна-
чена:
• за відповідною поточною відсотковою ставкою;
• за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання 
дебіторської заборгованості (в разі необхідності). Дисконтування не 
провадиться для короткострокової заборгованості, якщо різниця між 
номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою 
сумою несуттєва (менше 5% номінальної суми)

3. Запаси  

3.1. Готова продукція 
і товари 

Ціна реалізації за вирахуванням:
• витрат на реалізацію;
• суми надбавки (виходячи з надбавки для аналогічної готової продук-
ції та товарів)

3.2. Незавершене 
виробництво 

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням:
• витрат на завершення;
• витрат на реалізацію;
• надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної 
готової продукції

3.3. Матеріали Відновлювальна вартість (собівартість придбання)
4. Основні засоби  
4.1. Земля і будівлі Ринкова вартість

4.2. Устаткування 
Ринкова вартість.
Коли немає даних про ринкову вартість, тоді визначають відновлю-
вальну вартість (собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу 
на дату оцінки

4.3. Інші основні 
засоби 

Відновлювальна вартість (собівартість придбання) за вирахуванням 
суми зносу на дату оцінки

5. Нематеріальні 
активи 

Поточна ринкова вартість.
Коли немає такої вартості, тоді визначають оцінювальну, яку підпри-
ємство:
• сплатило б за актив;
• в разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сто-
ронами;
• виходячи з наявної інформації

6. Чисті активи або 
зобов’язання за пен-
сійними програмами 
з передбаченими 
виплатами 

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вираху-
ванням справедливої вартості будь-яких активів пенсійної програми

7. Податкові активи 
та зобов’язання 

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виника-
ють унаслідок об’єднання підприємств

8. Поточні та 
довгострокові 
зобов’язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися під час пога-
шення заборгованості, визначеної за відповідними поточними відсо-
тковими ставками.
Дисконтування не провадиться для короткострокових зобов’язань, 
якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою 
сумою є несуттєвою (менше 5% номінальної вартості)

9. Обтяжливі контр-
акти та інші неперед-
бачені зобов’язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті під час погашення 
зобов’язання, визначена за відповідною поточною відсотковою став-
кою
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який гудвіл, що виникає в результаті при-
дбання;

– відображений на балансі гудвіл надалі 
оцінюється на наявність ознак можливого 
знецінення;

– якщо гудвіл на кінець року не відповідає 
ознакам активу, то він списується з включен-
ням залишкової вартості до витрат;

– відображена в бухгалтерському обліку 
вартість негативного гудвілу списується з 
одночасним коригуванням нерозподіленого 
прибутку;

– відображена в бухгалтерському обліку 
сума накопиченої амортизації гудвілу спису-
ється зі зменшенням його первісної вартості;

– з гудвілу амортизація не нараховується.
Отже, ПСБО не містять критеріїв визнання 

гудвілу. По суті єдиною умовою для визнання 
гудвілу як результату об’єднання бізнесу є 
його правильна оцінка.

Згідно з п. 11 П(С)БО 19 покупець визнає 
лише ті придбані ідентифіковані активи, 
зобов’язання та непередбачені зобов’язання, 
які були на дату придбання та якщо їх спра-
ведливу вартість можна достовірно оцінити. 
Тобто для визначення наявності та величини 
гудвілу спочатку необхідно розрахувати спра-
ведливу вартість придбаних ідентифікованих 
активів і зобов’язань (таблиця 2).

Гудвіл складно оцінити під час продажу 
або навпаки під час придбання бізнесу, проте 
потрібно знати скільки він коштує. Тому 
доцільно розглянути методи розрахунку гуд-
вілу, який виникає в момент придбання дочір-
ньої компанії. 

Згідно з МСФЗ 3 [6] на дату придбання ком-
панії покупець повинен:

• визнати гудвіл, отриманий у результаті 
об’єднання бізнесу як актив;

• оцінити гудвіл за собівартістю.
Розглянемо методи розрахунку різниці між 

ціною фірми і справедливою вартістю всіх 
її активів, а також подальшу оцінку гудвілу і 
порядок розкриття інформації в обліку.

Існує кілька методів визначення вартості гуд-
вілу під час придбання компанії. «Пропорційний» 
метод. Традиційно гудвіл, що виникає в момент 
придбання дочірньої компанії, розглядається (і 
розраховується) як перевищення справедливої 
вартості відшкодування, переданого контролюю-
чим акціонером, над його часткою в справедли-
вій вартості чистих активів «дочки».

Вартість гудвілу визначають як різницю між 
справедливою вартістю інвестиції (СВ інв.) та 
часткою інвестора у справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих чистих активів 

на дату здійснення операції (дату покупки) 
(ЧСВЧА на д п.):

Гудвіл = СВ інв. – ЧСВЧА на д. п.       (1)
Частка у справедливій вартості чистих 

активів на дату покупки (ЧСВЧА на д. п.) 
визначається як різниця між вартістю придба-
них ідентифікованих активів 

(СВ акт.) і величиною зобов’язань, і умов-
них зобов’язань контрольованої компанії 
(СВ зобов.) (див приклади нижче):

 ЧСВЧА на д. п. = СВ акт. – СВ зобов.    (2)
Метод «повного гудвілу». У МСФЗ 3 реа-

лізована концепція «повного гудвілу». Її суть 
зводиться до того, що в угодах із об’єднання 
бізнесу необхідно розраховувати величину 
гудвілу так, як вона розраховувалася б у разі, 
якби фірма-покупець викупила весь пакет 
голосуючих прав придбаної компанії. Такий 
підхід заснований на тому, що під час прове-
дення операції з об’єднання бізнесу фірма-
покупець отримує контроль над усіма акти-
вами придбаної компанії, враховуючи гудвіл 
(а не над частиною активів, що відповідає 
частці придбаних голосуючих прав), і повинна 
в повному обсязі відображати їх у консолідо-
ваній фінансовій звітності. Метод розрахунку 
«повного гудвілу» означає, що гудвіл, що 
виник у результаті об’єднання бізнесу, визна-
ють як щодо частки акціонерів материнської 
компанії, так і щодо неконтрольованої частки.

Відповідно до МСФЗ 3 величину гудвілу 
розраховують як різницю між справедливою 
вартістю придбаного бізнесу загалом (СВ біз-
несу) і справедливою вартістю всіх його чис-
тих активів (СВЧА на д п.). На дату покупки:

 Гудвіл = СВ бізнесу – СВЧА на д. п.     (3)
Справедлива вартість придбаного бізнесу 

визначається як сума справедливої вар-
тості інвестиції (СВ інв.) і справедливої вар-
тості акцій придбаного бізнесу, що належать 
неконтрольованої частці (СВ НКЧ):

 СВ бізнесу = СВ інв. + СВ НКЧ        (4)
Величину «повного гудвілу» згідно з МСФЗ 

3 слід розподіляти між гудвілом, що нале-
жать до частки інвестора (Гудвіл інв.), і гуд-
вілом, який належить до неконтрольованої 
частки (Гудвіл НКЧ). Перший визначають як 
різницю між справедливою вартістю інвести-
ції (СВ інв.) і часткою інвестора у справедли-
вій вартості чистих активів на дату покупки 
(ЧСВЧА на д. п.), що відповідає «пропорцій-
ного» методу розрахунку гудвілу. Другий 
дорівнює різниці між «повним гудвілом» і гуд-
вілом, який належить до частки інвестора.



752

Мукачівський державний університет

 Гудвіл інв. = СВ інв. – ЧСВЧА на д. п.    (5)

 Гудвіл НКЧ = Гудвіл – Гудвіл інв.        (6)
Відзначимо, що зміна способу оцінки гуд-

вілу впливає на порядок розрахунку неконтр-
ольованої частки. Згідно з «пропорційним» 
методом розрахунку її значення визнача-
ють як добуток справедливої вартості чис-
тих активів контрольованої компанії на дату 
звітності (СВЧА на д. з.) і частки акцій, які не 
контролює організація-інвестор (материн-
ська компанія) (Ча):

 НКЧ = СВЧА на д. з. × Ча             (7)
Під час використання методу розрахунку 

«повного гудвілу» неконтрольована частка 
повинна бути збільшена на суму гудвілу, що 
належить до частки:

 НКЧ = СВЧА на д. з. × Ча + Гудвіл НКЧ    (8)
Також відзначимо, що під час розрахунку 

«повного гудвілу» виникає проблема оцінки 
неконтрольованої частки за справедливою 
вартістю. Як правило, справедлива вартість 
бізнесу (СВ бізнесу) може бути визначена 
справедливою вартістю акцій компанії, що 
обертаються на вільному ринку. Для роз-
рахунку справедливої вартості акцій в обігу 
необхідно знайти добуток кількості акцій в 
обігу (К-ть акцій) на справедливу вартість 
однієї акції (СВ акції):

 СВ бізнесу = К-ть акцій × СВ акції        (9)
Порівняємо методи розрахунку гудвілу, 

який виникає під час придбання дочірньої 
компанії на умовному прикладі в таблиці 3.

Приклад 1.
Контролюючий акціонер придбав 80% 

акцій дочірньої компанії за 10000 грн, вар-
тість чистих активів дочірньої компанії на час 
придбання склала 5000 грн. Частка меншості 
склала 2000 грн. 

На підставі проведених розрахунків можна 
констатувати, що «пропорційний» метод вра-
ховує тільки гудвіл, який належить до контр-
олюючого акціонера (6000 грн). Однак під час 
розрахунку «повного гудвілу» відбувається 
збільшення суми чистих активів, відобра-
жених у консолідованій фінансовій звітності 
материнської компанії.

Таким чином, премію за контроль під час 
використання методу розрахунку «повного 
гудвілу» розподіляють між материнською ком-
панією і часткою меншості (рис. 1):

Дослідивши методи розрахунку гудвілу, 
логічно буде зосередити увагу на його відо-
браженні в обліку і звітності.

Для відображення в обліку гудвілу Інструк-
цією № 291 передбачено рахунок 19 «Гудвіл», 
який має такі субрахунки:

– 191 «Гудвіл під час придбання» – із 
дебету цього субрахунку відображається вар-
тість гудвілу, який виникає під час придбання 
іншого підприємства, а з кредиту – втрати від 
зменшення корисності гудвілу і сума списа-
ного гудвілу;

– 193 «Гудвіл під час приватизації (корпо-
ратизації)» – за дебетом цього субрахунку під-
приємства державного і комунального секто-

Таблиця 3
Розрахунок гудвілу під час придбання

Показники Пропорційний метод Повний метод
розрахунок сума, грн розрахунок сума, грн

Справедлива вартість інвестиції - 10000 - 10000
Частка меншості - - - 2000
Чисті активи ДК 5000*0,8 (4000) - (5000)
Гудвіл 10000-4000 6000 10000+2000-5000 7000

Рис. 1. Розподіл «повного гудвілу» на гудвіл, який належить до акціонерів 
материнської компанії і гудвіл, що належить до частки неконтролюючих акціонерів 

«Повний гудвіл», 7000 грн

Гудвіл, який належить до акціонерів 
материнської компанії (частку 

«більшості») 6000 грн

Гудвіл, який належить до частки 
неконтролюючих акціонерів компанії 

(частку «меншості») 1000 грн
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рів економіки відображають вартість гудвілу, 
який виник під час приватизації (корпоратиза-
ції), а за кредитом – суму списаного гудвілу. 

При цьому в бухгалтерському обліку 
роблять такі записи (таблиця 4).

Гудвіл як повний, так і традиційний, крім 
позитивного, може приймати і негативні зна-
чення. Перевищення вартості частки покупця 
у справедливій вартості придбаних ідентифі-
кованих активів, зобов’язань і непередбаче-
них зобов’язань об’єкта придбання над сукуп-
ністю витрат на об’єднання підприємств та / 
або видів їх господарської діяльності (раніше 
це був негативний гудвіл), відразу ж визна-
ється доходом згідно з п. 13 П (С) БО 19 і відо-
бражається проводкою: дебет субрахунка 685 
«Розрахунки з іншими кредиторами» і кредиту 
субрахунка 746 «Інші доходи» [8].

Облік гудвілу в бухгалтерському балансі 
полягає у визнанні його нематеріальним дов-
гостроковим активом в оцінці, розрахованої 
за методом повного або традиційного гуд-
вілу. Гудвіл є довгостроковим активом, тому 
що придбаний бізнес, як очікується, не буде 
знову проданий протягом як мінімум одного 
року. Якщо ж бізнес купували з метою швид-
кого перепродажу, то в системах фінансового 
обліку для нього доцільно передбачити окре-
мий рядок, оскільки по суті цей актив є запа-
сом частки групи. Наприклад, у МСФЗ такий 
рядком буде рядок «необоротні активи, при-
значені для продажу» і «частина зобов’язань, 
що належить до необоротних активів, призна-
чених для продажу» [3, с. 438].

Розглянемо порядок відображення інформа-
ції про гудвіл у фінансовій звітності. Відповідно 
до листа Мінфіну № 31-08410-07-10 / 5182 
щодо відображення гудвілу у фінансової звіт-
ності можна виділити такі основні моменти [12]:

– П(С)БО 19 визначає порядок відобра-
ження в обліку і звітності придбання інших 
підприємств та / або об’єднання видів їх 
діяльності, а також гудвілу, який виник під час 
придбання;

– форма фінансової звітності та її склад 
визначаються НП(С)БО 1;

– підходи до розкриття інформації за стат-
тями, зокрема Балансу (Звіту про фінансовий 
стан) (форма № 1), наведені в Методичних 
рекомендаціях № 433;

– у разі наявності в підприємства такого 
об’єкта обліку як гудвіл відповідна інформація 
відображається в Балансі (Звіті про фінансовий 
стан) в додатковій статті «Гудвіл» (рядок 1050);

– вартість гудвілу, що виникає під час консо-
лідації фінансової звітності материнського під-
приємства і фінансової звітності дочірніх підпри-
ємств, відображено в консолідованому Балансі 
(Звіті про фінансовий стан) (форма № 1-к) в 
рядку 1055 «Гудвіл під час консолідації».

Своєю чергою в примітках до фінансової 
звітності наведено інформацію в таблиці 5.

Висновки і пропозиції. Отже, з часу пере-
ходу України на МСФЗ порядок обліку гудвілу 
довгий час не було врегульовано. На сьо-
годні в міру адаптації МСФЗ до національних 
особливостей обліку, гудвіл став повноправ-
ним елементом фінансової звітності холдин-

Таблиця 4
Відображення гудвілу в бухгалтерському обліку

Зміст господарської 
операції

Кореспонденція рахунків Яка сума 
відображаєтьсядебет кредит

1. Відображення гудвілу під 
час придбання в обліку під-
приємства-покупця:

   

• під час передоплати 191 «Гудвіл під 
час придбання» 

37 «Розрахунки 
з різними дебіто-
рами» 

Перевищення вартості 
придбання над часткою 
покупця у справедли-
вій вартості придбаних 
ідентифікованих активів, 
зобов’язань і умовних 
зобов’язань на дату при-
дбання 

• під час подальшої оплати 191 «Гудвіл під 
час придбання»

68 «Розрахунки 
за іншими опера-
ціями» 

2. Відображення зменшення 
корисності гудвілу 

977 «Інші 
витрати звичай-
ної діяльності» 

191 «Гудвіл під 
час придбанні» 

У межах балансової 
(залишкової) вартості 

3. Відображення списання 
гудвілу, який виник у процесі 
приватизації (корпоратизації) 
підприємства

45 Вилучений» 
капітал»

193 «Гудвіл під 
час (корпоратиза-
ції приватизації)»

У межах балансової 
(залишкової) вартості 
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гових формувань, як це і передбачається в 
МСФЗ. Положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку України аналогічно міжнарод-
ним визнають поняття гудвілу тільки в межах 
процесів об’єднання підприємств і не долуча-
ють його до складу нематеріальних активів, як 
це було спочатку. Міжнародні норми містять 
два методу обліку гудвілу – пропорційний і за 
справедливою вартістю. Холдинги в Україні, 
які складають звітність за МСФЗ, використову-
ють ці методики. Водночас в Україні, не дивля-
чись на позитивні зрушення з цього питання, 
стандарти не містять подібних методик розра-
хунку й оцінки гудвілу. Це істотно ускладнює 
порядок обліку гудвілу вітчизняними холдин-

говими компаніями, які не містять іноземних 
інвестицій і не складають звітність за МСФО. 

Актуальним і важливим є внесення від-
повідних змін і доповнень до П (С) БО 19 
«Об’єднання підприємств» у частині роз-
шифровки окремих положень обліку гудвілу, і 
розробка методичних рекомендацій, що міс-
тять чітку послідовність розрахунку та обліку 
гудвілу, частки меншості і загальний порядок 
консолідації. Це забезпечить наближення 
національного законодавства до вимог МСФЗ 
з урахуванням особливостей економічних 
відносин між материнською і дочірніми під-
приємствами, які функціонують виключно в 
межах України.

Таблиця 5
Відображення інформації про гудвіл у фінансовій звітності

Розкриття 
інформації Джерело Зміст інформації

1. Розкриття 
інформації 
щодо гудвілу, 
що виникає 
під час при-
дбання

П (С) БО 19

Інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням 
даних про таку його вартість на початок і кінець року. 
При цьому розкривається інформація про:
1) накопичену суму втрат від знецінення на початок і кінець пері-
оду;
2) визнаний за звітний рік гудвіл (за винятком гудвілу, що увій-
шов до групи вибуття);
3) гудвіл, вміщений до групи вибуття.

2. Розкриття 
інформації 
щодо змен-
шення корис-
ності гудвілу

П(С)БО 28

У разі зменшення корисності активів за кожною їх статтею наво-
дено таку інформацію:
1) суму втрат від зменшення корисності, відображену у Звіті про 
фінансові результати (форма № 2);
2) суму втрат від зменшення корисності, відображену у складі 
власного капіталу.
Для кожної групи активів, яка генерує грошові потоки, на яку 
було розподілено вартість гудвілу наводено таку інформацію:
1) розподілена балансова вартість гудвілу;
2) база, прийнята для визначення суми очікуваного відшкоду-
вання цієї групи.
Якщо частина вартості гудвілу, який виник у результаті 
об’єднання підприємств, протягом звітного періоду не було роз-
поділено на групу активів, яка генерує грошові потоки, то на дату 
звітності наведено:
а) нерозподілену вартість гудвілу;
б) причини через які ця сума залишилася нерозподіленою.
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Ivchenko L.V., Fedorchenko O.E. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS: BASIC ASPECTS
The essence, forms of the consolidated financial statements and principles of consolidation are considered. Re-
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the applicable legislation is defined. The concept of the term “control” is exposed in accordance with international 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Потребу в даних консолідова-
ної фінансової звітності можна пояснити 
об’єктивними процесами глобалізації та інте-
грації господарських зв’язків, а також утво-
ренням об’єднань підприємств. Тому в умо-
вах формування принципово нових вимог 
до інформатизації суспільства надзвичайно 
актуальними виявилися питання щодо роз-
робки та впровадження ефективної методики 
складання консолідованої фінансової звіт-
ності для сприяння розвитку соціально орієн-
тованої економіки.

Необхідність удосконалення методоло-
гічних та організаційних підходів до форму-
вання консолідованої фінансової звітності 
зумовлена реаліями сьогодення. Водночас 
зростання кількості та обсягів діяльності 
корпорацій, холдингів, необхідність узагаль-

нення фінансових показників діяльності групи 
підприємств на рівні материнської компанії, 
неузгодженість та недосконалість чинного 
нормативно-правового забезпечення консо-
лідації фінансової звітності, невідповідність 
структури та змісту консолідованої звітності 
запитам різних груп її користувачів загалом 
визначає актуальність теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями організації і методики складання 
консолідованої фінансової звітності за П(С)
БО та МСФЗ у різні часи займалися вітчиз-
няні вчені-економісти, зокрема С. Білоцький, 
Ф. Бутинець, С. Голов, С. Гольцова, О. Гур-
ська, І. Жолнер, Т. Кондрашева, А. Коно-
ненко, В. Костюченко, С. Левицька, М. Лучко, 
О. Олійник, В. Оніщенко, Г. Осадча, В. Пар-
хоменко, Н. Пирець, С. Свірко, І. Семчук, 
О. Сендзюк, Г. Ткачук, О. Царенко, Р. Циган, 

© івченко л.В., Федорченко о.Є.
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О. Ціхановська, І. Чалий, а також досить 
корисний закордонний досвід консолідації 
фінансової звітності, знайшов відображення 
в працях З. Алієва, О. Волкової, Н. Горшкової, 
К. Друрі, Р. Ентоні, Дж. Кейнса, В. Леонтьєва, 
В. Мандрощенка, В. Палія, В. Плотнікової, 
М. Пятова, Я. Соколова, Е. Хендрексона й 
М. Ван Бреда, А. Шмаленбаха.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не дивлячись на значні 
напрацювання, потребують розробки такі осно-
вні питання теорії й практики побудови консолі-
дованої звітності в Україні: визначення об’єкта 
обліку й параметрів консолідації групи підпри-
ємств із урахуванням законів і закономірнос-
тей сучасної ринкової економіки, формування 
методології вивчення специфічного об’єкта бух-
галтерського обліку – консолідованої групи під-
приємств. Це зумовлює потребу в розв’язанні 
комплексу проблем: визначення місця і ролі 
консолідованого обліку в системі бухгалтер-
ського обліку; розробка конкретних методик 
обліку й складання консолідованої звітності.

З огляду на складність самих процесів кон-
солідації даних та правового статусу суб’єктів 
групи підприємств, система нормативно-пра-
вового регулювання консолідованої фінансо-
вої звітності є також складною. Окремо варто 
виділити питання здійснення нормативно-
правового регулювання на рівні підприєм-
ства (групи підприємств), де необхідно забез-
печити ведення бухгалтерського обліку не 
тільки за однаковими стандартами, але й за 
однаковими елементами облікової політики 
на підприємствах, що входять у групу.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розгляд економічної сутності консолі-
дованої фінансової звітності, її форм та прин-
ципів, систематизація процедур та етапів кон-
солідації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Порядок складання і подання консолідованої 
фінансової звітності регулюється такими осно-
вними нормативно-правовими актами:

1. Міжнародним стандартом фінансової 
звітності 10 (далі – МСФЗ 10) «Консолідована 
фінансова звітність» [1].

2. Міжнародним стандартом бухгалтер-
ського обліку 27 (далі – МСБО 27) «Консолі-
дована та окрема фінансова звітність» [2].

3. Міжнародним стандартом бухгалтер-
ського обліку 21 (далі – МСБО 21) «Вплив 
змін валютних курсів» [3].

4. Міжнародним стандартом фінансової 
звітності 12 (далі – МСФЗ 12) «Розкриття 
інформації про частки участі в інших суб’єктах 
господарювання» [4].

5. Міжнародним стандартом бухгалтер-
ського обліку 28 (далі – МСБО 28) «Інвестиції 
в асоційовані підприємства» [5].

6. Національним положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 2 (далі – НПСБО 
2) «Консолідована фінансова звітність» [6].

7. Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 (далі – НПСБО 1) 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [7].

8. Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [8].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» консолідована фінансова звітність – 
це фінансова звітність, яка відображає фінан-
сове становище, результати діяльності та рух 
грошових коштів юридичної особи та її дочір-
ніх підприємств як єдиної економічної одиниці 
[8]. Таке ж визначення надають НПСБО 1 та 
НПСБО 2.

Згідно з МСБО 27 консолідована фінан-
сова звітність – це фінансова звітність групи, 
подана як фінансова звітність одного еко-

Рис. 1. Складові консолідованої фінансової звітності
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номічного суб’єкта господарювання [2]. Таке 
визначення тотожне з наведеними в НПСБО, 
але не конкретизує суті цього виду звіт-
ності. Консолідовані фінансові звіти (згідно з 
МСФЗ 10) – це фінансова звітність групи, у якій 
активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і 
потоки грошових коштів материнського підпри-
ємства та його дочірніх підприємств представ-
лені як активи, зобов’язання, капітал, дохід, 
витрати і потоки грошових коштів єдиного 
суб’єкта економічної діяльності [1].

Консолідована фінансова звітність склада-
ється з таких складових (рис. 1):

Методичними рекомендаціями щодо запо-
внення форм фінансової звітності зазначено, 
що в консолідованому звіті про фінансові 
результати відображається чистий фінансо-
вий результат та сукупний дохід, що нале-
жить власникам материнської компанії та 
неконтрольованої частки. Під час складання 
консолідованої фінансової звітності підпри-
ємства можуть обрати спосіб складання 
звіту про рух грошових коштів за прямим або 
непрямим методом із застосуванням відпо-
відної форми звіту. 

У додатковій статті «Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх підпри-
ємствах» в консолідованому звіті про рух гро-
шових коштів відображено виплати грошових 
коштів неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах. У консолідованому звіті про 
власний капітал наведено інформацію про 
зміни у власному капіталі в розрізі неконтр-
ольованої частки [9].

На основі критичного аналізу змісту осно-
вних нормативних актів щодо консолідованої 
фінансової звітності НП(С)БО 2 [6] та між-
народного стандарту фінансової звітності 10 
«Консолідована фінансова звітність» [1] 
викладемо основні положення складання 
консолідованої фінансової звітності групи під-
приємств:

– підприємства, що увійшли до складу 
групи, зберігають свою юридичну незалеж-
ність; водночас автономність підприємств іде 
поруч із збільшенням внеску кожного учас-
ника групи у спільну справу;

– материнське підприємство (далі – МП), 
яке контролює одного чи кілька суб’єктів гос-
подарювання, набуває владних повноважень 
та визначає значущі (суттєві) для групи види 
діяльності, керує ними, проводить фінан-
сову, інвестиційну, комерційну політику групи, 
здійснює контроль над її реалізацією та над 
діяльністю дочірніх підприємств. МП розпо-
ряджається контрольованою часткою участі, 

тобто власним капіталом МП та контрольо-
ваною часткою участі ДП. Головне, що МП 
у процесах консолідації є інвестором, який 
контролює об’єкт інвестування;

– інформація у фінансовій звітності розкри-
вається шляхом заповнення МП форм консо-
лідованої фінансової звітності про діяльність 
групи за звітний період та приміток до консо-
лідованої фінансової звітності;

– дочірнє підприємство (далі – ДП), яке 
перебуває під контролем материнського 
(холдингового) підприємства, свідомо йде 
на участь у складі групи, залишає за собою 
неконтрольовану частку участі. ДП складає 
та подає індивідуальну фінансову звітність 
щодо власної діяльності та надає МП належну 
інформацію для підготовки МП консолідова-
ної фінансової звітності групи.

Визначення контролю задеклароване 
МСФЗ 10 та П(С)БО 19 «Об’єднання підпри-
ємств» [1; 10].

За МСФЗ 10 «Консолідована фінансова 
звітність» контроль об’єкта інвестування 
(англ. control of an investee) – інвестор конт-
ролює об'єкт інвестування. Якщо інвестор має 
право щодо змінних результатів діяльності 
об’єкта інвестування або зазнає пов’язаних 
із ними ризиків та здатний впливати на ці 
результати через свої власні повноваження 
щодо об’єкта інвестування [1].

За П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» 
контроль – вирішальний вплив на фінансову, 
господарську і комерційну політику підприєм-
ства або підприємництва з метою одержання 
вигод від його діяльності [10].

За сутністю стандартів контроль стає осно-
вою консолідації. У тексті МСФЗ 10 змістом 
контролю зазначено об’єкт інвестування. 
Інвестор контролює об’єкт інвестування тоді, 
коли інвестор реально має всі три перелі-
чені далі умови: владні повноваження щодо 
об’єкта інвестування; зазнає ризиків або має 
права щодо змінних результатів діяльності 
об’єкта інвестування та здатність викорис-
товувати свої владні повноваження щодо 
об’єкта інвестування з метою впливу на 
результати інвестора [1].

Складання консолiдованої звiтностi базу-
ється на певних принципах, крiм загальних 
принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, 
визначених П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi». Основнi принципи 
консолiдованої звiтностi вiдповiдно до стан-
дарту НП(С)БО 2 зводено до таких:

1. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть готує 
i подає материнське пiдприємство.
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2. До консолiдованої фiнансової звiтностi 
належать показники фiнансової звiтностi всiх 
дочiрнiх пiдприємств, за винятком показників 
фiнансової звiтностi тих дочірніх пiдприємств, 
якi не належать із певних причин, а саме: 
а) контроль дочірнього підприємства є тимча-
совим, оскільки воно було придбане й утриму-
ється лише з метою його наступного продажу 
протягом короткострокового періоду;

б) дочірнє підприємство здійснює діяльність 
в умовах, які обмежують його здатність пере-
давати кошти материнському підприємству.

3. Материнське підприємство не подає кон-
солідовану фінансову звітність за наявності 
певних умов, визначених НП(С)БО 2.

4. Дочірнє підприємство вважають контр-
ольованим із боку материнського підприєм-
ства за наявності деяких умов, визначених  
НП(С)БО 2.

5. У разі, якщо дочірнє підприємство пере-
стає бути контрольованим, материнське під-
приємство:

а) не вміщує показників такого дочірнього 
підприємства до консолідованої фінансової 
звітності;

б) визнає фінансові інвестиції в дочірнє 
підприємство за справедливою вартістю та 
відображає їх, а також будь-яку дебіторську 
заборгованість та зобов’язання в розрахунках 
із дочірнім підприємством згідно з відповід-
ними НП(С)БО;

в) припиняє визнавати інший сукупний дохід, 
пов’язаний із таким дочірнім підприємством;

г) визнає доходи і витрати, пов’язані з втра-
тою контролю.

6. Фiнансова звiтнiсть материнського 
пiдприємства та його дочірніх пiдприємств, 
що використовується в процесі складання 
консолiдованої фінансової звiтностi, склада-
ється за той самий звiтний перiод i на ту саму 
дату балансу.

7. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
складають із фiнансової звітності групи 
пiдприємств із використанням єдиної 
облiкової полiтики для подібних операцiй. 
Якщо облiкова політика одного з дочiрнiх під-
приємств вiдрiзняється вiд політики, що вико-
ристовується для складання консолiдованої 
звiтностi, то до об’єднання такої звiтностi зi 
звітністю материнського пiдприємства вона 
узгоджується з обліковою полiтикою, яка вико-
ристовується для складання консолiдованої 
фінансової звiтностi [6].

Методика складання консолідованої фінан-
сової звітності є досить складною, оскільки 
пов’язана з необхідністю елімінування статей, 

тобто наслідки з реалізації угод між членами 
корпоративної групи не належать до консолі-
дованої звітності, показують тільки активи й 
зобов’язання, доходи і витрати від операцій 
із третіми особами. Для отримання достовір-
ної інформації про діяльність групи потрібно 
впровадити єдині облікові та контрольні про-
цедури для цілей консолідації на рівні групи.

Консолідація не зводиться до простого дода-
вання аналогічних статей активів, зобов’язань, 
капіталу, доходів та витрат: процес консоліда-
ції передбачає цілу низку спеціальних розра-
хунків і його може бути подано у вигляді бага-
токрокової процедури консолідації.

Консолідація фінансової звітності прохо-
дить у декілька етапів.

Етап 1. Підготовка окремих фінансових зві-
тів підприємств, які входять до складу групи, 
до процесу консолідації.

Для цього потрібно зробити такі кроки:
– визначити та виключити всі внутрішньо-

групові операції, що призводять до виник-
нення нереалізованих прибутків та збитків 
внаслідок не наявності перепродажу оборот-
них та необоротних активів іншим особам за 
межі групи підприємств;

– визначити суми нереалізованих прибутків 
та збитків від внутрішньогрупових операцій.

Етап 2. Консолідація гудвілу.
Загалом гудвіл є різницею між вартістю біз-

несу й агрегованою величиною його ідентифі-
кованих чистих активів, оцінених за справед-
ливою вартістю.

У принципі і ринкова вартість компанії, і 
справедлива оцінка її чистих активів можуть 
бути визначені для будь-якого підприємства, 
навіть якщо воно ніколи не продавалося і 
не продається. У цьому разі має місце вну-
трішній гудвіл, який можна оцінити, але не 
прийнято відображати у фінансовій звітності 
(оскільки база для розрахунків є гіпотетич-
ною, а не реальною). Але якщо продаж під-
приємства став фактом, і при цьому за нього 
було сплачено суму, що перевищує вартість 
чистих активів, то в цьому разі гудвіл теж стає 
об’єктивним фактом. Такий гудвіл відобража-
ється в консолідованій фінансовій звітності 
групи (але при цьому не фігурує в звітності 
материнської або дочірньої компанії). Купі-
вельний гудвіл показується в консолідова-
ному балансовому звіті окремим рядком та 
підлягає амортизації (як правило, на основі 
лінійного методу).

Слід зазначити, що гудвіл може бути не 
тільки позитивним, але і негативним (якщо 
сума придбання компанії менша за спра-
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ведливу вартість чистих активів). Для таких 
ситуацій стандартами передбачено особливі 
правила відображення гудвілу у фінансовій 
звітності.

Етап 3. Консолідація накопиченого капі-
талу.

До консолідованої звітності повністю вмі-
щено капітал материнської компанії. Що ж сто-
сується дочірньої компанії, то було б непра-
вильно долучати його до звітності цілком. Адже 
деяка його частина, а саме та, яка існувала на 
момент придбання, вже увійшла до консолідо-
ваної звітності через вартість чистих активів, 
на основі якої розраховувався гудвіл. Тому, 
щоб уникнути подвійного рахунку, в консолідо-
ваний баланс слід вмістити тільки той накопи-
чений прибуток, який сформувався вже після 
дати придбання, причому тільки в тій частині, 
яка належить материнської компанії.

Етап 4. Визначити та відокремити частку 
меншості в чистих активах і чистому прибутку 
(збитку) дочірніх підприємств.

Частка меншості – це частина чистих акти-
вів та чистого прибутку (збитку) дочірнього під-
приємства, яка не належить материнській ком-
панії. Вона визначається як добуток відсотка 
голосів, які не належать материнській компа-
нії, відповідно до власного капіталу та чистого 
прибутку (збитку) дочірніх підприємств.

Частка меншості в чистих активах склада-
ється з:

– суми на дату об’єднання;
– частки меншості в сумі зміни влас-

ного капіталу дочірнього підприємства після 
об’єднання.

У консолідованому балансі частка мен-
шості повинна подаватися окремо від 
зобов’язань та акціонерного капіталу мате-
ринської компанії.

Етап 5. Безпосереднє складання консолі-
дованої фінансової звітності: постатейне під-

сумовування показників фінансової звітності 
дочірніх підприємств із аналогічними показ-
никами фінансової звітності материнського 
підприємства.

Залежно від наявності або відсутності вза-
ємних операцій можна виділити такі етапи 
консолідації:

– первинна консолідація виникає в разі 
складання вперше консолідованої звітності 
раніше незалежних підприємств і пов’язана з 
придбанням інвестованого підприємства;

– подальша консолідація виникає в разі 
складання консолідованої звітності групи під-
приємств, яка утворена раніше і в якій уже 
здійснювалися взаємні операції.

Висновки. Консолідована фінансова 
звітність призначена для характеристики 
загального фінансового стану та спільного 
фінансового результату діяльності групи під-
приємств як єдиної економічної одиниці. При 
цьому вона також відображає всі економічні 
взаємозв’язки між суб’єктами господарю-
вання та виконує функцію контролю для мате-
ринського підприємства.

Отже, консолідована фінансова звітність, 
яка складається за всією сукупністю показни-
ків контрольованих компаній, повинна відо-
бражати майновий фінансовий стан і резуль-
тати господарської діяльності всіх компаній, 
які входять у сферу консолідації як єдиного 
економічного цілого, а також здійснення порів-
няльного аналізу всіх методик складання кон-
солідованої фінансової звітності та виявленні 
доцільності їх застосування в Україні. Водно-
час Україна також повинна робити відповідні 
кроки щодо поліпшення та вдосконалення 
принципів і методів ведення консолідованої 
фінансової звітності. Це дозволить нашій 
державі зрушитися в напрямі побудови міц-
ної економіки, спираючись на сучасні аспекти 
глобалізації та інтеграції.
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Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, організація обліку оплати праці, організація документоо-
бігу, автоматизація обліку.

Каткова Н.В., Маслова Е.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Статья посвящена рассмотрению особенностей учета оплаты труда на предприятиях в современных ус-
ловиях. Обобщены подходы по совершенствованию учета оплаты труда в части организационного, кадрово-
го и информационного обеспечения. Рассмотрены результаты научных исследований международного опы-
та по совершенствованию организации учета оплаты труда.

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, организация учета оплаты труда, организация доку-
ментооборота, автоматизация учета.

Katkova N.V., Maslova K.V. THE FEATURES OF WAGE ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS AND THE 
WAYS OF ITS IMPROVEMENT

The article is devoted to exploring of the features of wage accounting in modern circumstances. Different ap-
proaches of improvement of wage accounting as a part of organizational, personal and informational support were 
generalized. The results of international scientific researches of improvement of wage accounting were analyzed.

Keywords: wage, payment of labor, organization of wage accounting, organization of documentary circulation, 
automation of accounting.

Постановка проблеми. Облік заробітної 
плати – одна з найважливіших і складних діля-
нок роботи, що займає одне з центральних 
місць у всій системі обліку на підприємстві, 
оскільки потребують точних і оперативних 
даних, у яких відбивається зміна чисельності 
робітників, витрати робочого часу, катего-
рії робітників. Заробітна плата перебуває в 
центрі уваги різних заінтересованих сторін – 
найманих працівників, власників, пенсійного 
фонду, податкових органів, профспілок, дер-
жавних структур. Заробітна плата є об’єктом 
наукових економічних досліджень протягом 
багатьох сторіч. Зростає актуальність питань 
удосконалення методологічних засад обліку 
праці та її оплати в період глобалізації еко-
номіки, ускладнення умов господарської 
діяльності, посиленням конкуренції в усіх 
сферах господарювання, запровадженням 

сучасних інформаційних технологій в облі-
ковий процес. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням 
обліку оплати праці та шляхів його вдоскона-
лення присвячено праці вітчизняних і зару-
біжних науковців: Ф. Бутинця, Л. Герасимчуку, 
О. Кантаєва, О. Покатаєва, Г. Кошулинської, 
Н. Потриваєва, І. Савченко та інших. Проте 
постійна зміна економіки вимагає нових під-
ходів до покращення організації обліку роз-
рахунків з оплати праці на підприємстві, що 
особливо важливо зі змінами законодавства з 
оплати праці у 2017 р.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розкриття особливостей обліку оплати 
праці в сучасних умовах, визначення заходів 
щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Заро-
бітну плату згідно зі ст. 1 Закону України 

© каткова н.В., маслова к.В.
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«Про оплату праці» визначають як «вина-
городу обчислену, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором роботода-
вець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу. Розмір заробітної плати залежить від 
складності та умов виконуваної роботи, про-
фесійно-ділових якостей працівника, резуль-
татів його праці та господарської діяльності 
підприємства» [1]. Слід зазначити, що дис-
кусійним у літературі залишається питання 
теоретичного розмежування заробітної плати 
й оплати праці. У правовій літературі і в зако-
нодавстві України під час визначення пра-
цівникам грошової винагороди застосовують 
терміни «оплата праці» й «заробітна плата», 
вважаючи їх синонімами. 

З одного боку, для переважної більшості 
людей заробітна плата є основним джерелом 
грошових доходів, основою матеріального 
добробуту членів їх сімей, а з іншого, вона 
є суттєвою часткою витрат виробництва і є 
ефективним засобом мотивації працівників. 
У сучасних умовах недостатньо лише забез-
печити зацікавленість працівників у певних 
результатах праці, виникає необхідність у під-
вищенні саме ефективності праці. 

Найважливішими завданнями організації 
обліку оплати праці є забезпечення у встанов-
лені терміни проведення розрахунків з оплати 
праці (нарахування заробітної плати та інших 
виплат, розрахунок утримань), забезпечення 
своєчасності і правильності віднесення суми 
нарахованої заробітної плати і відрахувань 
на собівартість продукції, забезпечення 
контролю за дотриманням кількісного складу 
працівників, використанням робочого часу 
й додержанням трудової дисципліни, гру-
пування показники для цілей оперативного 
контролю та складання необхідної звітності, а 
також ведення розрахунків із бюджетом щодо 
утриманих податків і Пенсійним фондом щодо 
нарахування єдиного соціального внеску.

Аналіз публікацій [2; 4; 5; 6; 9; 12] показав, 
що вдосконалення обліку оплати праці на під-
приємстві вимагає зміни таких елементів:

– удосконалення наявної системи організа-
цію документообігу;

– зміна наявної системи оплати праці;
– удосконалення чинної моделі аналітич-

ного обліку;
– автоматизації обліку;
– зміна форми оплати праці.
Спочатку для зручності та своєчасної 

обробки бухгалтерських документів із обліку 
оплати праці необхідно провести аналіз 
чинної системи організацію документоо-

бігу на підприємстві та його вдосконалення. 
Зокрема, визначення слабких місць дає змогу 
вдосконалити чи розробити більш ефективну 
систему руху документів, ефективно розпо-
ділити роботу між працівниками. Удоскона-
лення документообігу полягає не тільки в 
удосконаленні форм документів, скорочення 
їх числа і числа копій, а й зміні руху доку-
ментів і алгоритму їх формування. Одним із 
напрямів удосконалення системи ведення 
бухгалтерського обліку є зменшення докумен-
тації завдяки впровадженню багатоденних і 
накопичувальних документів, використання 
типових міжвідомчих форм, пристосованих 
до використання обчислювальної техніки [2]. 
Для цієї мети найбільше підходить викорис-
тання комп’ютерних технологій, де основне 
значення відводять місцю і ролі техніки в 
загальній схемі руху документів. Інші автори 
[3] зазначають, що запровадження системи 
автоматизації документообігу забезпечує 
оперативний доступ до документів та звітної 
інформації, ефективне управління проце-
сами руху та обробки документів, скорочення 
часу процедур узгодження документів та при-
йняття рішень, мінімізацію фінансових витрат 
на документообіг і діловодство. 

Рух документів у всіх випадках відображає 
організаційну структуру апарату управління та 
розподіл обов’язків між його складовими. Тому 
вдосконалення документообігу значною мірою 
пов’язане з удосконаленням самої структури 
управління і не може розглядатися окремо.

Наступний напрям удосконалення органі-
зації заробітної плати – пошук нових форм 
оплати праці. Це обумовлено нездатністю тра-
диційних механізмів на достатньому рівні спри-
яти підвищенню ефективності господарської 
діяльності. Перевагою нетрадиційних систем є 
їх простота, яка полягає у зрозумілості меха-
нізму нарахування грошової винагороди кож-
ного працівника, наслідком чого є зростання 
значущості стимулюючої функції заробітної 
плати. На сьогодні міжнародні системи оплати 
праці більше орієнтовані на мотивацію праців-
ника ніж вітчизняні, вони спрямовані на те, щоб 
працівник хотів працювати більше та ефектив-
ніше. Системи оплати праці, які використову-
ють в Україні, характеризуються недостатньою 
гнучкістю й слабкою мотивацією, оскільки роз-
мір заробітної плати не пов’язують із якістю та 
продуктивністю праці.

Відсутність ефективної системи оплати 
праці й матеріального стимулювання призво-
дять до великої різниці в оплаті праці спеці-
алістів різних підрозділів і однорідних спеці-
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алістів на підприємствах одного регіону. Це 
стає причиною плинності кадрів, нестабіль-
ності роботи колективів, зростання матері-
альних витрат, пов’язаних із навчанням нових 
працівників [4].

У сучасних умовах виникає необхідність 
запровадження гнучких форм та систем 
оплати праці, зокрема використання контрак-
тних та безтарифних систем. 

Іншим важливим питанням удосконалення 
бухгалтерського обліку оплати праці є вдоско-
налення чинної моделі аналітичного обліку, 
оскільки дані аналітичного обліку відіграють 
важливу роль, характеризуючи розміщення 
та склад персоналу за місцями його викорис-
тання, відпрацьований і невідпрацьований 
час, обсяг виробленої продукції кожним пра-
цівником, фонд заробітної плати і його струк-
туру. Реформування бухгалтерського обліку 
заробітної плати шляхом удосконалення чин-
ної моделі аналітичного обліку знаходить своє 
відображення в багатьох вітчизняних науков-
ців (таблиця 1). 

Таким чином, питання щодо необхідності 
деталізації рахунків з обліку оплати праці в 
науковців не викликає сумнівів, однак вони 
розходяться в підходах щодо її напрямів та 
методів. Загалом удосконалення аналітич-
ного обліку, на нашу думку, полягає в конкре-
тизації рахунку для групування інформації 
щодо сум нарахованої заробітної плати в роз-
різі її видів та форм оплати праці та подаль-
шій деталізації рахунків у розрізі субрахунків 
третього порядку, яку підприємство повинно 
здійснювати, виходячи з власних потреб. 

Наступним напрямом успішного вирішення 
завдань бухгалтерського обліку оплати праці 
є використання різних комп’ютерних про-
грам для автоматизації обліку. Впровадження 
автоматизованої системи обробки облікової 
інформації дозволить не тільки скоротити час 
розрахунків і обліку оплати праці, а й дозво-
лить із найменшими затратами у визначенні 
терміни одержати інформацію, що необхідна 
для управління підприємством. Автоматиза-
ція облікового, аналітичного та контрольного 
процесу підвищує оперативність та точність 
облікової інформації, зменшує кількість ручних 
операцій, не допускає можливість помилок, які 
могли б виникнути під час ручного розрахунку 
цим самим забезпечуючи правильність нара-
хування заробітної плати працівникам підпри-
ємства та нарахування обов’язкових платежів 
до фондів та бюджету. При цьому відпадає 
необхідність у здійсненні перевірок, ревізій, 
аудиту первинної документації.

 При цьому суттєво підвищується ефек-
тивність роботі бухгалтера, зокрема засоби 
автоматизації бухгалтерського обліку дозво-
ляють швидко нараховувати заробітну плату, 
відпускні, лікарняні, створюють відповідні 
бази даних для створення звітів та інших 
документів. Серед основних програмних про-
дуктів представлених на українському ринку 
виділяють програми автоматизації «Парус – 
заробітна плата» та «1С: Зарплата і Управ-
ління Персоналом для України», «Нова бух-
галтерія» з модулем «Зарплата», «Галактика: 
Управління персоналом». 

Програма «Парус – заробітна плата» має 
такі функціональні можливості: ведення осо-
бових рахунків співробітників; облік штатної 
структури на рівні підрозділів і посад; ведення 
табеля робочого часу, облік наказів з оплати 
праці, нарахування заробітної плати на під-
ставі документів табеля; розрахунок заро-
бітної плати, зокрема з урахуванням норм 
робочого часу і виробітку; облік виплат за 
відомостями та ВКО; розрахунок відпусток, 
допомоги в разі тимчасової непрацездатності 
та допомоги на дітей; розрахунок нарахувань 
на заробітну плату й утримань. 

Програма «1С: Зарплата і Управління Пер-
соналом для України» дозволяє проводити: 
планування потреб у персоналі; забезпечення 
бізнесу кадрами; управління компетенціями 
та атестація працівників; управління навчан-
ням персоналу; управління фінансовою моти-
вацією персоналу; ефективне планування 
зайнятості персоналу; облік кадрів і аналіз 
кадрового складу; трудові відносини, зокрема 
кадрове діловодство; розрахунок заробітної 
плати персоналу; управління грошовими роз-
рахунками з персоналом, враховуючи депо-
нування; розрахунок регламентованих зако-
нодавством податків і внесків із фонду оплати 
праці; відображення нарахованої зарплати і 
податків у витратах підприємства [9].

Модуль «Зарплата» комплексу програм 
«Нова бухгалтерія» має автоматичне нако-
пичення інформації для перерахунків, нара-
хування лікарняного, відпускних, бригадного 
наряду, звітності щодо Пенсійного фонду; 
можливість ручного корегування будь-яких 
розрахункових значень. Формування прово-
док за визначеними раніше шаблонами до 
кожного нарахування / утримання, відділу, 
категорії співробітників [10].

Продукт «Галактика: Управління персо-
налом» дозволяє проводити: планування й 
управління пошуком персоналу, постійне від-
стежування поточного стану справ за наяв-
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ними вакансіями; оцінка результатів діяль-
ності управлінців середньої ланки, контроль 
продуктивності роботи співробітників орга-
нізації; планування підвищення кваліфіка-
ції менеджерів і підготовки керівного складу, 
зменшуючи ризик втратити цінних для підпри-
ємства кадрів; облік заробітної плати; табель-
ний облік [11].

Вибір програмного модуля обліку оплати 
праці залежить від програмного продукту, 
який підприємство використовує для автома-
тизації облікового процесу загалом.

Лідером серед розробників програмного 
забезпечення в галузі обліку й управління під-
приємствами є програмний продукт фірми 
1С. Перевагами прикладного рішення «1С: 
Зарплата і Управління Персоналом для Укра-
їни» є можливість автоматизації обліку на під-
приємствах із різними формами оплати праці 
(погодинною, відрядною, акордною, за дого-

ворами цивільно-правового характеру тощо), 
широким списком доплат і утримань та навіть 
просто з великою кількістю працівників (понад 
100 осіб) [12].

Крім того, програма має підтримку 
імпорту інформації з баз даних різного фор-
мату й експорту в текстові процесори та 
електронні таблиці, що дозволяє виконувати 
колективну обробку інформаційних потоків 
у режимі онлайн.

Наступним елементом удосконалення 
обліку оплати праці є зміна способу її виплати. 
У сучасних умовах господарювання найбільш 
раціональним способом виплати заробіт-
ної плати є використання платіжних карток. 
Із цією метою на підприємствах створюють 
зарплатний проект. Такий спосіб оплати праці, 
який має такі переваги: спрощення процедури 
виплати заробітної плати; скорочення витрат, 
пов’язаних з інкасацією наявних коштів; мож-

Таблиця 1
Удосконалення чинної моделі аналітичного обліку оплати праці 

Автори Субрахунки
О. Покатаєва, 
Г. Кошулинська [5]

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:
661 «Розрахунки за заробітною платою»;
6611 «Розрахунки за нарахованими виплатами»;
66111 «Поточні виплати»;
66112 «Заробітна плата за окладами і тарифами»;
66113 «Інші нарахування з оплати праці»;
66114 «Виплати за невідпрацьований час»;
66115 «Премії та інші заохочувальні виплати»;
66116 «Комісійні винагороди»;
6612 «Виплати при звільненні»;
6613 «Виплати після закінчення трудової діяльності»;
6614 «Розрахунки за виплатою відпускних».

М. Корягін, 
О. Попкова [6]

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:
661 «Розрахунки з оплати праці»;
6611 «Основна заробітна плата»;
6612 «Додаткова заробітна плата»;
6613 «Премії та інші заохочувальні виплати»;
6614 «Компенсаційні виплати»;
662 «Розрахунки з депонентами»;
663 «Розрахунки за іншими виплатами».

Л. Мельянкова [7] 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:
661 «Розрахунки за заробітною платою»;
662 «Розрахунки з депонентами»;
663 «Розрахунки за іншими виплатами»;
664 «Розрахунки за виплатами заробітної плати в формі натуроплати»;
665 «Розрахунки з депонентами при натуральній формі оплати праці».

Т. Плахтій, 
В. Калашник [8]

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:
661 «Розрахунки за заробітною платою»;
6611 «Основна заробітна плата»;
6612 «Виплати при звільненні»;
6613 «Виплати після закінчення трудової діяльності»;
6614 «Розрахунки за виплатою відпускних»;
662 «Розрахунки з депонентами»;
663 «Розрахунки за іншими виплатами»;
664 «Розрахунки за виплатами заробітної плати в натуральній формі».
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ливість виплати заробітної плати працівникам 
у випадку їх відсутності; відсутність необхід-
ності депонування заробітної плати й збері-
гання її в касі підприємства; значна оптиміза-
ція документування виплати заробітної плати.

Удосконалення організації обліку оплати 
праці також можливе завдяки використанню 
результатів наукових досліджень міжнарод-
ного досвіду. Доцільним буде перейняти 
досвід оплати праці зарубіжних країн, а саме 
[13; 14]: заробітна плата кожного працівника 
має бути встановлена індивідуально; пере-
гляд заробітної плати робітників проводиться 
один раз на рік; застосувуються системи 
матеріального заохочення для різних катего-
рій працівників; рівень заробітної плати має 
відображати досягнення та мотивацію праців-
ника. Заходи спрямовані на вдосконалення 
оплати праці, містять насамперед забезпе-
чення залежності розмірів заробітної плати 
від особистого внеску працівників у резуль-
тати праці. 

Висновки. Отже, в сучасних умовах облік 
заробітної плати займає одне з центральних 

місць у всій системі обліку на підприємстві. 
Для досягнення основних завдань обліку 
оплати праці виникає необхідність створення 
як найбільш зручного організаційного, кадро-
вого та інформаційного забезпечення. Про-
понується вдосконалити облік оплати праці 
шляхом: аналізу і вдосконалення наявної 
системи організацію документообігу; зміни 
системи оплати праці на більш орієнтовані на 
мотивації, запровадження гнучких форм та 
систем оплати праці; вдосконалення чинної 
моделі аналітичного обліку, що полягає в кон-
кретизації рахунку для групування інформації 
щодо сум нарахованої заробітної плати, вихо-
дячи з власних потреб підприємства; впро-
вадження автоматизованої системи обробки 
облікової інформації, що дозволить скоро-
тити час розрахунків і обліку оплати праці та 
з найменшими затратами у визначенні тер-
міни одержати інформацію; створення зарп-
латного проекту для оплати праці за допомо-
гою системи платіжних карток; використання 
результатів наукових досліджень міжнарод-
ного досвіду.
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У статті проведено огляд наявних підходів до аналізу фінансової звітності суб’єктів державного сектору, 
виділено їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасні дослідження з оцінки фінансової стійкості та ефек-
тивності діяльності суб’єктів державного сектору. Удосконалено методичні підходи щодо проведення аналізу 
фінансової звітності, складеної відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності». Запропонова-
но систему показників, що використовують під час аналізу фінансової звітності, оцінці фінансового стану та 
результативності діяльності суб’єкта державного сектору. 

Ключові слова: аналіз, фінансова звітність, суб’єкт державного сектору, баланс, коефіцієнт, фінан-
совий стан.

Кемарская Л.Г. ОСОБЕННОСТИ АНАЛІЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СЕКТОРА

В статье исследованы существующие подходы к анализу финансовой отчетности субъектов государствен-
ного сектора, выделены их преимущества и недостатки. Проведен анализ исследований оценки финансовой 
устойчивости и эффективности деятельности субъектов государственного сектора. Усовершенствованы ме-
тодические подходы к проведению анализа финансовой отчетности, составленной в соответствии с НП(С)
БУГС 101 «Подача финансовой отчетности». Предложена система показателей, которые используются при 
анализе финансовой отчетности, оценке финансового состояния и результативности деятельности субъек-
тов государственного сектора.

Ключевые слова: анализ, финансовая отчетность, субъект государственного сектора, баланс, коэффи-
циент, финансовое состояние.

Kemarska L.G. FEATURES OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF PUBLIC SECTOR ENTITIES
In the article conducted the review of the existing approaches to the analysis of financial statements of public 

sector entities, highlighted their advantages and disadvantages, analyzed modern researches of the estimation of 
financial stability and efficiency of activity of public sector entities.

Methodical approaches in analysis of the financial statements made according to National Public Sector Account-
ing Standard 101 “Presentation of the financial statements” are improved. The system of indexes, that is used for 
the analysis of the financial statements, estimation of the financial state and effectiveness of activity of public sector 
entities is offered.

Keywords: analysis, financial statements, public sector entities, balance, coefficient, financial state. 

Постановка проблеми. Аналіз фінансо-
вої звітності та оцінка фінансового стану під-
приємства є найбільш поширеним напрямом 
проведення економічного аналізу, результати 
якого використовуються як внутрішніми, так і 
зовнішніми користувачами. Для комерційних 
підприємств результати аналізу є інформа-
ційною базою для прийняття рішень інвес-
торами, контрагентами, банками під час роз-
робки стратегії та тактики взаємовідносин із 
підприємством.

Для суб’єктів державного сектору аналіз 
фінансової звітності зазвичай зводиться до 
контролю за дотриманням бюджетного зако-
нодавства, норм прийнятої облікової політики 
та стандартів бухгалтерського обліку. Водно-

час найбільш актуальне питання про ефек-
тивність витрачання бюджетних коштів, виді-
лених на фінансування діяльності суб’єкта 
державного сектору, часто залишається без 
обґрунтованої відповіді. 

Актуальності дослідження цій темі також 
додає досі не завершений процес модерні-
зації бухгалтерського обліку та перехід на 
національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку в державному секторі, в 
результаті якого з 2017 р. суттєво змінюється 
склад та зміст фінансової звітності суб’єктів 
державного сектору. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам проведення аналізу в дер-
жавному секторі та зокрема в бюджетних 
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установах України присвячено ряд праць 
вітчизняних науковців, серед яких М. Болюх 
[1], С. Левицька [2], К. Назарова [3], Т. Черед-
ниченко [4], які присвятили свої дослідження 
методиці аналізу фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. В інших дослі-
дженнях автори більш детально вивчають 
особливості аналізу в установах різних галу-
зей та за напрямами аналізу [1; 5;12].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але попри численні 
дослідження ряд питань залишається недо-
статньо розкритими, зокрема потребує уточ-
нення теоретичних аспектів та методичних 
підходів щодо проведення аналізу фінансо-
вої звітності, оцінки результатів діяльності 
суб’єктів державного сектору з використан-
ням фінансової звітності згідно з НП(С)БОДС 
101 «Подання фінансової звітності».

Формулювання цілей статті. Головною 
метою цієї роботи є вдосконалення теоретич-
них положень та методичних підходів щодо 
проведення аналізу фінансової звітності 
суб’єктів державного сектору. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансова звітність суб’єкту держав-
ного сектору може слугувати інформаційною 
базою для оцінки фінансового стану такого 
суб’єкту. Також важливим джерелом інфор-
мації є кошториси та звіти про їх виконання за 
звітний період.

Під час аналізу фінансової звітності 
суб’єктів державного сектору застосовують 
різні підходи:

1) порівняння абсолютних вартісних 
показників доходів та видатків, затвердже-
них кошторисами установи та фактично 
понесених;

2) розрахунок наявних показників та коефі-
цієнтів для оцінки фінансового стану бюджет-
ної установи;

3) адаптація наявних показників та коефі-
цієнтів для їх використання під час аналізу 
фінансової звітності та фінансового стану 
суб’єкта державного сектору;

4) розробка специфічних показників та 
коефіцієнтів для аналізу й оцінки фінансового 
стану суб’єкта державного сектору;

5) розробка показників і коефіцієнтів для 
аналізу ефективності діяльності бюджет-
них установ у сфері медицини, спорту, 
культури тощо.

Кожному з наведених підходів властиві 
свої переваги та недоліки. 

Під час порівняння вартісних показників 
звітності за різні періоди важливим є враху-

вання впливу інфляції та цінового фактору на 
показники, які аналізують.

Важливим аспектом під час розрахунку 
коефіцієнтів для аналізу фінансової звітності 
й оцінки фінансового стану установи є визна-
чення й обґрунтування їх нормативних зна-
чень. Очевидно, що прийняті нормативи для 
комерційних підприємств не можуть одно-
значно застосовувати для бюджетних уста-
нов. Тоді під час оцінки результатів аналізу 
особливо важливим є порівняння показників 
установи в динаміці та порівняння з показни-
ками інших установ. 

До переваг аналізу фінансової звітності за 
допомогою коефіцієнтів можна віднести:

1) зростання оперативності аналізу;
2) зниження витратності прийняття 

управлінських рішень суб’єктами держав-
ного сектору;

3) розширення можливості порівняння 
показників діяльності різних суб’єктів держав-
ного сектору, зокрема тих, що функціонують у 
різних сферах (медицина, освіта, спорт тощо).

Загалом під час проведення аналізу та 
оцінки фінансового стану розраховуються 
показники ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості, аналізується дебітор-
ська та кредиторська заборгованість, а також 
оцінюються результати діяльності суб’єкта 
господарювання. 

Оцінка фінансової стійкості бюджетних 
установ – це той напрям економічного аналізу, 
який особливо потребує подальших дослі-
джень та розробки відповідних механізмів. 
На сьогодні в ряді досліджень пропонують в 
основу оцінки фінансової стійкості бюджет-
них установ покласти розроблені Г. Поляком 
показники щодо оцінки фінансової стійкості 
бюджету [13]. На нашу думку, використання 
таких показників можливе після їх адаптації 
до особливостей діяльності установ. 

Деякі автори під час оцінки фінансового 
стану найбільш важливим уважають питання 
оцінки можливості функціонування суб’єкту 
державного сектору в умовах фінансової 
самостійності [14, с. 184]. 

Одним із найбільш проблемних і важливих 
напрямів досліджень особливостей аналізу 
суб’єктів державного сектору залишається 
оцінка результату та визначення ефективності 
їх діяльності. На відміну від комерційного під-
приємства, де величина прибутку та рента-
бельності можуть бути мірилом результату 
діяльності, в бюджетних установах ці показ-
ники не можуть використовувати, оскільки такі 
установи є неприбутковими організаціями.
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Враховуючи особливості функціонування 
таких суб’єктів, основну мету їх створення і 
діяльності, приналежність до неприбуткових 
установ, а значить відсутність мети отримання 
максимального прибутку від діяльності, важ-
ливим аспектом аналізу діяльності установ є 
визначення критеріїв, за якими здійснюється 
оцінка їх ефективності. Серед можливих кри-
теріїв розглядають [15, с. 4]:

1) правові критерії;
2) соціальні критерії;
3) експертні критерії;
4) прагматичні критерії.
Для кожного критерію автором виділено 

основні ознаки формування оцінки ефектив-
ності, що базуються на даних фінансової та 
бюджетної звітності, результатах перевірки 
контролюючих органів, публічних відгуках про 
роботу установи тощо.

В іншому дослідженні [16, с. 24] на основі 
даних звітності запропоновано напрями оцінки 
результативності бюджетних установ, серед 
яких виділено аналіз використання ресурсів, 
аналіз виробничих показників, фінансовий 
аналіз ефективності використання бюджет-
них коштів та оцінка соціальної ефективності.

Для оцінки ефективності функціонування 
суб’єктів державного сектору науковці пропо-
нують різні варіанти, серед яких:

1. Застосування факторної схеми Ніко 
Моля [17], що містить оцінку економії бюджет-
них коштів, економічної ефективності бюджет-
них установ та соціальної ефективності 
витрачання бюджетних коштів. Застосування 
факторної схеми Ніко Моля ускладнюється 
браком методичних розробок щодо оцінки 
соціальної ефективності витрачання бюджет-
них коштів в Україні.

2. Використання інтегрального показника 
фінансової ефективності суб’єктів держав-
ного сектора економіки [18, с. 271], який 
базується на аналізі показників рентабель-
ності діяльності, ефективності використання 
оборотних активів та рентабельності осно-
вних засобів.

Для оцінки обсягів та результатів діяльності 
суб’єкта державного сектору можуть застосо-
вувати такі показники.

Коефіцієнт фактичних видатків загального 
фонду на одиницю бази. Як базу для роз-
рахунку можуть використовувати показники 
кількості ліжко-днів (лікарні), відвідувань паці-
єнтів (поліклініки), чисельності закріпленого 
населення (поліклініки сімейної медицини, 
органи соціального захисту), кількості студен-
тів (вищі навчальні заклади), учнів (школи), 

груп (дошкільні заклади), відвідувачів (музеї), 
читачів або книговидач (бібліотеки).

Коефіцієнт співвідношення планових і фак-
тичних надходжень у розрізі джерел фінансу-
вання (Кз

пф, Кс
пф):

, 

, 

де Пз, Пс – планові надходження відповідно 
за загальним та спеціальним фондами;

Фз, Фс – фактичні надходження відповідно 
за загальним та спеціальним фондами.

Коефіцієнт співвідношення видатків і дохо-
дів у розрізі джерел фінансування (Кз

вд, Кс
вд):

, 

, 

де Вз, Вс – видатки відповідно до загаль-
ного та спеціального фондів;

Дз, Дс – доходи відповідно до загального та 
спеціального фондів.

Важливим показником для оцінки фінансо-
вої стійкості бюджетних установ, що отриму-
ють доходи спецфонду, є коефіцієнт власних 
доходів у видатках установи. Зокрема, цей 
показник доцільно використовувати під час 
аналізу фінансової звітності в освітніх, медич-
них, спортивних закладах. Можливе застосу-
вання також коефіцієнта доходів від реалізації 
продукції (робіт, послуг) у видатках установи.

Коефіцієнт власних доходів у видатках 
(Квдв):

, 

де В – загальна сума видатків за загальним 
та спеціальним фондами.

Такий показник відображає, яка частка всіх 
видатків установи формується за рахунок 
доходів спеціального фонду та характеризує 
ступінь незалежності установи від фінансу-
вання за загальним фондом.

Коефіцієнт доходів від реалізації у видат-
ках (Кдр):

, 

де Др – доходи від реалізації робіт, 
послуг, готової продукції суб’єкта держав-
ного сектору.

Цей показник відображає, яка частка всіх 
видатків установи формується за рахунок 
власних надходжень від надання платних 
послуг, виконання робіт або виробництва про-
дукції та характеризує ступінь незалежності 
установи від інших джерел фінансування.
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Під час аналізу фінансової звітності та 
оцінці фінансового стану важливе місце посі-
дає аналіз дебіторської та кредиторської 
заборгованостей. Під час проведення аналізу 
в цьому напрямі розраховують та оцінюють 
такі показники:

- частку кредиторської заборгованості у 
видатках установи;

– частку дебіторської заборгованості в 
доходах установи;

– частку дебіторської заборгованості у 
власних доходах установи;

– співвідношення дебіторської та кредитор-
ської заборгованостей бюджетної установи;

– порівняльний аналіз дебіторської та 
кредиторської заборгованостей;

– частку простроченої дебіторської забор-
гованості в її загальній сумі;

– частку простроченої кредиторської 
заборгованості в її загальній сумі;

– частку простроченої кредиторської 
заборгованості у видатках установи;

– частку простроченої дебіторської забор-
гованості в доходах установи;

– темп зміни простроченої дебіторської 
заборгованості;

– темп зміни простроченої кредиторської 
заборгованості.

Важливим показником під час аналізу 
дебіторської заборгованості є показник 
оборотності дебіторської заборгованості, 
який показує кількість оборотів, що здій-
снили за рік засоби, вкладені в розрахунки. 
Для суб’єктів державного сектору специ-
фіка розрахунку такого показника обумов-
лена відсутністю виробничої діяльності та 

Таблиця 1
Методика розрахунку показників згідно з балансом за ф. 1-дс

Показник Методика розрахунку Методика розрахунку за 
даними балансу ф. 1-дс

Коефіцієнт загальної ліквідності
  

Коефіцієнт поточної ліквідності
 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
  

Коефіцієнт фінансової стабіль-
ності (Кфс)   

Коефіцієнт фінансування (Кфін)   
Коефіцієнт фінансової незалеж-
ності (автономії) (Кавт)   
Коефіцієнт залежності установи 
від довгострокових зобов’язань 
(Кдов)   

Коефіцієнт маневреності влас-
ного капіталу (Кман)   
Коефіцієнт обороту власного 
капіталу (Кобвк)   
Коефіцієнт зростання валюти 
балансу (Квал)   

Коефіцієнт поточної заборгова-
ності (Кпз)   

Коефіцієнт довготермінової 
фінансової незалежності (Кдфн)

  
• запис  означає суму значень по рядках балансу з рядка 040 по рядок 070.
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бюджетним фінансуванням і розрахову-
ється [5, с. 54]:

 

де Фін – сума фінансування, яке спрямо-
вується для виконання суб’єктом державного 
сектору своїх функцій та досягнення цілей, 
визначених на рік відповідно до бюджетних 
призначень;

ДЗсер – середній розмір дебіторської забор-
гованості.

Для традиційного розрахунку показни-
ків оберненості (оборотності) використову-
ються показники обсягу реалізації (виручки). 
У бюджетних установах застосування тра-
диційних показників оборотності можливе 
лише в частині діяльності з виготовлення 
і реалізації готової продукції, робіт, послуг. 
Під час розрахунку показників оберненості в 
інших випадках можливе застосування інших 
базових величин: контингенту учнів, кількість 
ліжко-днів, кількість хворих на прийомі тощо.

Для оцінки ліквідності, платоспроможності 
і фінансової стійкості пропонується визна-
чати показники, адаптовані для застосування 
суб’єктами державного сектору та розраху-
нок яких ґрунтується на використанні даних 
балансу за формою 1-дс (таблиця 1).

Під час оцінки платоспроможності комер-
ційних підприємств до групи найменш ліквід-
них активів належать основні засоби, зокрема 
будівлі і споруди. Для бюджетних установ під 
час оцінки платоспроможності долучення буді-
вель і споруд до найменш ліквідних активів є 

необґрунтованим. З одного боку, будівлі і спо-
руди є активами бюджетної установи, перебу-
вають на балансі. З іншого боку, у випадку їх 
реалізації кошти зараховуються до бюджету. 
За будь-яких умов будівлі і споруди не можуть 
перетворитися на кошти бюджетної установи, 
а значить під час оцінки платоспроможності їх 
вартість не доцільно враховувати.

За даними фінансової звітності суб’єкта дер-
жавного сектору здійснюється аналіз джерел 
формування запасів. Спираючись на запро-
поновані показники в [1] та враховуючи нову 
форму балансу 1-дс, запропоновано такі показ-
ники та методику їх розрахунку (таблиця 1).

Під час аналізу запасів зазвичай застосо-
вують коефіцієнт співвідношення оборотних і 
необоротних активів. Враховуючи новий під-
хід до класифікації активів суб’єктів держав-
ного сектору та їх групування в балансі за 
розділами, пропонуємо визначати показники 
співвідношення нефінансових та фінансових 
активів (Кнф) та частку запасів у нефінансо-
вих активах (Кзап):

, 

де НфА – сума нефінансових активів;
ФА – сума фінансових активів;
р.100, р.280 – суми відповідних рядків 

балансу ф. 1-дс. 

 

Розрахунок мінімально необхідної суми гро-
шових коштів (МінГК) для суб’єктів державного 
сектору здійснюють за такими формулами:

Таблиця 1
Показники аналізу джерел формування запасів

Показник Методика розрахунку Методика розрахунку за 
даними балансу ф. 1-дс

1. Наявність власних оборотних 
коштів (Вок)

Власний капітал – необо-
ротні активи

р.410–(р.010+р.020+ 
+р.030+ р.110+р.120)

2. Наявність довготермінових 
джерел формування запасів 
(Ддф)

Власні оборотні кошти + дов-
гострокові зобов’язання та 
кредити

 

3. Загальна величина основних 
джерел формування запасів 
(Дфз)

Довготермінові джерела + 
поточні зобов’язання   

або 
4. Надлишок (+) або нестача (-) 
власних оборотних коштів (НВок)

Власні оборотні кошти – 
запаси  

5. Надлишок (+) або нестача (-) 
довготермінових джерел форму-
вання запасів (НДдф)

Довготермінові джерела 
формування запасів – 
запаси  

6. Надлишок (+) або нестача (-) 
загальної величини основних 
джерел формування запасів 
(НДфз)

Загальна величина основних 
джерел формування запа-
сів – запаси  
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, 

 

де КВ – сума касових видатків установи;
Огк – обертання грошових коштів, разів;
ЗСгк – середні залишки грошових коштів та 

дебіторської заборгованості.
Вихідні дані для розрахунку показника є 

баланс установи, кошторис та звіт про його 
виконання. Під час визначення середніх 
залишків грошових коштів та дебіторської 
заборгованості не доречно брати дані балансу 
виключно на початок та кінець року, оскільки 
на кінець року рахунки в органах ДКСУ по 
загальному фонду закриваються, а залишки 
коштів будуть нульовими. Таким чином, під 
час визначення середніх залишків необхідно 
враховувати середньозважені залишки про-
тягом усього періоду аналізу або виконувати 
розрахунки на підставі даних квартальних 
балансів.

Під час аналізу основних засобів суб’єктів 
державного сектору розраховують показники 
фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброє-
ності, коефіцієнти зносу та придатності осно-
вних засобів. У загальному вигляді показник 
фондовіддачі характеризує вартість виготов-
леної продукції, що припадає на 1 грн вар-
тості основних засобів. Відповідно до цього 
показник фондомісткості відображає вартість 
основних засобів, що припадає на 1 грн випу-
щеної продукції. 

Для суб’єктів державного сектору розра-
хунок показників фондовіддачі та фондоміст-
кості мають особливості, пов’язані з харак-
тером діяльності таких суб’єктів. Показник 
обсягу продукції визначають залежно від 
сфери діяльності установи та виражає надані 
послуги установами в кількісних одиницях 
(зокрема, на цьому наголошено в [1; 6]). Таким 
чином, показники аналізу основних засобів 
мають такий вигляд:

Фондовіддача основних засобів (Фв):

, 

де ОП – обсяг послуг суб’єкта державного 
сектору;

ОЗ – вартість основних засобів.
Обсяг послуг суб’єкта державного сек-

тору може виражатись у кількості ліжко-днів 
(лікарні), відвідувань пацієнтів (поліклініки), 
чисельності закріпленого населення (поліклі-
ніки сімейної медицини, органи соціального 
захисту), кількості студентів (вищі навчальні 
заклади), учнів (школи), груп (дошкільні 
заклади), відвідувачів (музеї), читачів або 
книговидач (бібліотеки). 

Фондомісткість (Фм):

 

Наприклад, у бібліотеці показник фондо-
віддачі буде відображати кількість книгови-
дач, що припадає на кожну гривню вартості 
основних засобів, а показник фондомісткості 
покаже вартість основних засобів, що припа-
дає на 1 книговидачу.

Коефіцієнти зносу (Кз) та придатності (Кпр) 
основних засобів визначають:

, 

. 
Показник фондоозброєності (Фоз):

, 

де Кпр – середньоспискова чисельність 
працівників установи.

Висновки. Отже, на основі проведеного 
дослідження наявних підходів до аналізу 
фінансової звітності, оцінки фінансової стій-
кості та ефективності діяльності суб’єктів 
державного сектору вдосконалено методичні 
підходи щодо проведення аналізу фінансо-
вої звітності суб’єктів державного сектору, 
складеної відповідно до НП(С)БОДС 101 
«Подання фінансової звітності». Удоскона-
лено методику розрахунку показників ана-
лізу фінансової звітності, оцінки фінансового 
стану та результативності діяльності згідно 
балансу за ф. 1-дс. 

Важливим напрямом подальших дослі-
джень вбачаємо визначення критеріїв та 
розробку показників для розрахунку й оцінки 
ефективності суб’єктів державного сектору 
залежно від їх галузевої приналежності.
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У статті досліджено особливості відображення в обліку процесу реалізації товарів у кредит. Зокрема, роз-
глянуто зміст поняття «товарний кредит», виокремлено його сутнісні характеристики, знання і розуміння яких 
необхідне для коректного відображення в обліку процесу реалізації товарів у кредит. Проаналізовано основні 
суперечності та невідповідності в чинних нормативних документах щодо деяких аспектів процесу реалізації 
товарів у кредит (надання товарного кредиту). 

Ключові слова: товар, реалізація товарів, кредит, товарний кредит, облік, бухгалтерський облік.

Князь С.В., Залуцкий В.П., Яворская Н.П. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
В КРЕДИТ

В статье исследованы особенности отражения в учете процесса реализации товаров в кредит. В част-
ности, рассмотрено содержание понятия «товарный кредит», выделены его сущностные характеристики, 
знание и понимание которых необходимо для корректного отражения в учете процесса реализации товаров 
в кредит. Проанализированы основные противоречия и несоответствия в действующих нормативных доку-
ментах по некоторым аспектам процесса реализации товаров в кредит (предоставление товарного кредита).

Ключевые слова: товар, реализация товаров, кредит, товарный кредит, учет, бухгалтерский учет.

Kniaz S.V., Zalutskyi V.P., Yavorska N.P. PECULIARITIES OF ACCOUNTING THE PROCESS REALIZATION 
OF GOODS IN THE CREDIT 

The article investigates the features of recognition in accounting the process of selling goods on credit. In particu-
lar, the concept of “trade credit”, were singled out its essential characteristics, knowledge and understanding which 
is necessary for the correct recognition in accounting the process of selling goods on credit. Author analyzes the 
main contradictions and discrepancies in existing of normative documents concerning the some aspects of process 
of selling goods on credit (provision of trade credit). 

Keywords: product, realization of goods, credit, trade credit, accounting.

Постановка проблеми. Останнім часом 
реалізація товарів у кредит набуває все біль-
шої популярності, оскільки в умовах нестачі 
або відсутності вільних грошових коштів, 
фізичні чи юридичні особи можуть здійснити 
придбання товарів та користуватись ними 
поступово погашаючи їх вартість, не звер-
таючись до послуг банку. Такий спосіб про-
дажу товарів для торговельних підприємств 
є одним із способів залучення покупців, роз-
ширення ринків збуту та збільшення обсягу 
реалізованих товарів (робіт, послуг).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна економічна наукова думка містить 

значний обсяг теоретичних та емпіричних дру-
кованих робіт присвячених розвитку товарно-
кредитних відносин. Найбільший інтерес 
становлять наукові роботи таких вітчизняних 
учених-економістів: В. Алексійчука, Н. Вну-
кова, В. Гончаренка, О. Гудзя, Б. Івасіва, 
М. Савлука, А. Демківського, М. Дем’яненка, 
Г. Кірейцева, П. Лайка, В. Лагутіна, Б. Луціва, 
Ю. Мороза, Л. Сука, А. Чупіса та інших. Вод-
ночас особливості відображення в обліку про-
цесу реалізації товарів у кредит належать до 
кола недостатньо вивчених питань. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження та 

© князь с.В., залуцький В.п., Яворська н.п.
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систематизація особливостей відображення 
в обліку процесу реалізації товарів у кредит.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
приступити до дослідження процесу обліку 
операцій із продажу товару у кредит, необхідно 
виділити сутнісні характеристики поняття 
«товарний кредит», що дасть змогу повніше та 
глибше висвітлити його особливості.

Товарний кредит – це товари (роботи, 
послуги), які передають у власність покупцю 
(фізичній чи юридичній особі) за умовами 
договору купівлі-продажу, за який він може 
сплатити через певний проміжок часу. 

Відповідно до Цивільного кодексу України 
[1] реалізація товарів у кредит може відбува-
тись з відстроченням платежу (оплатою товару 
один раз через певний проміжок часу після 
його передачі покупцю) та з розстроченням 
платежу (частковою оплатою товару протягом 
певного проміжку часу в кілька платежів після 
його передачі покупцю). При цьому товари 
(роботи, послуги) переходять у власність 
покупця (фізичної чи юридичної особи) з часу їх 
передання, якщо інше не встановлено догово-
ром купівлі-продажу, проте до часу його повної 
оплати право застави на цей товар належить 
продавцю. Форму розрахунків із розстроченням 
платежу найчастіше використовують у роздріб-
ній та дрібнооптовій торгівлі [1; 7; 8].

Податковим кодексом України розмежо-
вано поняття «товарний кредит» та «торгівля 
на виплату». Відповідно до цього кодексу 
товарним кредитом є передача товарів рези-
дентом чи нерезидентом у власність юридич-
ним чи фізичним особам на умовах договору, 
що передбачає відстрочення повної сплати 
на певний проміжок часу та під відсоток. А під 
торгівлею на виплату в кодексі визначено гос-
подарську операцію, що передбачає продаж 
резидентом чи нерезидентом товарів юри-
дичним чи фізичним особам за умовами роз-
строчення остаточного розрахунку на певний 
період та під відсоток [5; 7; 8]. Таким чином, 
один нормативний документ суперечить 
іншому у важливих моментах процесу реалі-
зації товарів у кредит, зокрема щодо передачі 
права власності, реалізації товарів на безвід-
сотковій основі і т. д. Саме тому умови дого-
вору купівлі-продажу повинні відповідати тим, 
котрі зазначені в Податковому кодексі Укра-
їни, що забезпечить коректне відображення 
даних операцій у податковому обліку.

На відміну від фінансового кредиту, реа-
лізацію товарів у кредит (товарний кредит) 
може здійснювати будь-який суб’єкт господа-
рювання, незалежно від форм власності та 

їх резидентності. Перелік товарів, які пропо-
нується придбати у кредит, торговельне під-
приємство визначає самостійно за умови, що 
цей товар належить до класу непродоволь-
чих товарів. Реалізація товарів у кредит може 
відбуватись як із нарахуванням відсотків за 
наданий кредит, так і без відсотків. 

Що стосується ціни товару, який надають 
у кредит, то вона залишається не змінною з 
часу продажу (передання права власності). 
За умови реалізації товару у кредит з нара-
хуванням відсотків, відсотки є окремим видом 
винагороди продавцеві, при цьому, не зміню-
ючи вартість товару. Реалізація товару в кре-
дит відбувається за цінами, що діють на час 
реалізації [1; 5; 6; 7]. 

Реалізація товарів у кредит (надання 
товарного кредиту) має певні переваги та 
недоліки, а саме:

– переваги: оперативність у наданні коштів 
у товарній формі; простота оформлення; мобі-
лізація вільних товарних ресурсів та їх пере-
розподіл; розширення кола потенційних покуп-
ців; збільшення обсягу реалізованого товару; 
посилення конкурентних переваг продавця;

– недоліки: обмеженість його терміном, розмі-
рами та умовами; високий ризик для продавця.

Що стосується відображення в обліку про-
цесу реалізації товарів, то сама процедура 
продажу в бухгалтерському обліку продавця 
і покупця проводиться як звичайна операція, 
пов’язана з продажем чи придбанням товару. 
Серед особливостей відображення в обліку 
процесу реалізації товарів у кредит доцільно 
виділити:

1. Визнання доходу. Для відображення 
інформації про доходи від реалізації товарів 
призначено субрахунок 702 «Дохід від реа-
лізації товарів» до рахунку 70 «Доходи від 
реалізації». За Кт субрахунку 702 відобража-
ється збільшення (одержання) доходу, за Дт – 
належна сума непрямих податків (акцизного 
збору, податку на додану вартість та інших, 
передбачених законодавством) та списання в 
порядку закриття на субрахунок 791 «Резуль-
тат операційної діяльності» до рахунку 79 
«Фінансові результати». Собівартість реалі-
зованих товарів відображають за допомогою 
субрахунку 902 «Собівартість реалізованих 
товарів» до рахунку 90 «Собівартість реаліза-
ції». За Дт субрахунку 902 відображається фак-
тична собівартість реалізованих товарів (без 
торгових націнок), за Кт – списання в порядку 
закриття дебетових оборотів на субрахунок 
791 «Результат операційної діяльності» до 
рахунку 79 «Фінансові результати» [2; 3].
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2. Дебіторська та кредиторська забор-
гованість. За реалізовані товари у кредит у 
продавця дебіторська заборгованість відо-
бражається за Дт рахунку 36 «Розрахунки з 
покупцями», а в покупця, залежно від мети 
придбання – 20 «Виробничі запаси» чи 28 
«Товари». Кредиторська заборгованість за 
придбані товари у кредит відображається в 
покупця за Кт 36 «Розрахунки з постачальни-
ками та підрядниками» [2; 4].

3. Облік відсотків. Відсотки визнаються в 
тому звітному періоді, до якого вони нале-

жать. Відповідно до Цивільного кодексу Укра-
їни в договорі купівлі-продажу можуть бути 
передбачено такі види відсотків:

– сума відсотків нарахованих за надану 
послугу з відстрочення чи розстрочення пла-
тежу за певний товар;

– сума відсотків нарахованих за простро-
чення терміну сплати платежу за певний 
товар.

Відображення реалізації товарів із нараху-
ванням відсотків у кредит у бухгалтерському 
обліку може здійснюватись: 

Таблиця 1
Відображення в обліку процесу реалізації товарів у кредит із нарахуванням відсотків 

(товарний кредит)
№ 
п/п Зміст операції Кореспонденція

Дт Кт
Облік продавця

1 Відвантаження товарів покупцю, відображення доходу від реалізації 
товарів 361 702

2 Відображення податкових зобов’язань із ПДВ у складі вартості від-
вантажених товарів 702 641

3 Списання собівартості реалізованих товарів 902 281
4 Нарахування відсотків за 1-й місяць 373 732
5 Нарахування податкових зобов’язань із ПДВ із суми відсотків 732 641
6 Отримання суми відсотків, нарахованих за 1-й місяць 311 373

7 Відображення фінансового результату в кінці 1-го місяця
702
791
732

791
902
792

8 Нарахування відсотків за 2-й місяць 373 732
9 Нарахування податкових зобов’язань з ПДВ із суми відсотків 732 641

10 Отримання суми відсотків, нарахованих за 2-й місяць 311 373
11 Отримання коштів за раніше реалізовані товари 311 361
12 Нарахування пені за прострочення терміну сплати 361 715
13 Отримання суми нарахованої пені за прострочення терміну сплати 311 361

14 Відображення фінансового результату в кінці 2-го місяця 732
715

792
791

Облік покупця
15 Отримання товару від продавця 281 631
16 Відображення суми податкового кредиту з ПДВ 641 631
17 Нарахування відсотків за 1-й місяць 952 684

18 Відображення суми податкового кредиту з ПДВ, що пов’язана з 
нарахуванням відсотків 641 684

19 Сплачення суми відсотків нарахованих за 1-й місяць 684 311
20 Відображення фінансового результату в кінці 1-го місяця 792 952
21 Нарахування відсотків за 2-й місяць 952 684

22 Відображення суми податкового кредиту з ПДВ, що пов’язана з 
нарахуванням відсотків 641 684

23 Сплачення суми відсотків нарахованих за 1-й місяць 684 311
24 Перерахування коштів за раніше отримані товари 631 311
25 Нарахування пені за прострочення терміну сплати 948 631
26 Сплачення суми нарахованої пені за прострочення терміну сплати 631 311
27 Відображення фінансового результату в кінці 2-го місяця 792 952



778

Мукачівський державний університет

– у складі фінансових доходів (витрат);
– у складі доходів (витрат) від операційної 

діяльності.
При відображенні в обліку реалізації това-

рів у кредит у складі фінансових доходів 
(витрат) – нараховані суми відсотків прода-
вець відображатиме проведенням Дт 373 
«Розрахунки за нарахованими доходами» – 
Кт 732 «Відсотки одержані», а покупець – Дт 
952 «Інші фінансові витрати» – Кт 684 «Роз-
рахунки за нарахованими відсотками».

Під час застосування підходу за якого відо-
браження в обліку реалізації товарів у кре-
дит відбувається у складі доходів (витрат) 
від операційної діяльності – у продавця за 
нарахованими доходами» – Кт 732 «Відсотки 
одержані», а покупець – Дт 952 «Інші фінан-
сові витрати» – Кт 684 «Розрахунки за нара-
хованими відсотками». 

Таким чином, відображення відсотків за 
товар, реалізований у кредит, кожне торго-
вельне підприємство здійснює на власний 
розсуд, оскільки в методичних рекомендаціях 
із бухгалтерського обліку фінансових витрат, 
затверджених наказом Мінфіну від 01.11.10 р. 
№ 1300, перелік фінансових витрат не містить 
цих витрат (відсотки за товарним кредитом).

У випадку, коли покупець прострочив 
оплату товару, реалізованого у кредит, прода-
вець, згідно із умовами договору купівлі-про-
дажу, має право вимагати повернення неопла-
ченого товару. Окрім цього, покупець повинен 
сплатити продавцю відсотки за прострочення 
оплати товару з дня планового погашення до 
дня фактичної сплати, у розмірі встановле-
ному умовами договору купівлі-продажу чи 
іншим нормативно-правовим документом.

Відображення процесу продажу товарів у 
кредит в обліку продавця і покупця наведено 

в таблиці 1 (умовно за термін кредитування 
взято 2 місяці). 

Для коректного відображення в обліку про-
цесу реалізації товарів у кредит продавець 
повинен розділяти його на дві операції, які 
мають свої особливості: продаж товарів та 
кредитування. 

Що стосується форми оплати за товари 
реалізовані у кредит, покупець може вико-
ристовувати будь-яку: оплата готівкою в касі 
підприємства-продавця; безготівкова оплата 
на поточний рахунок підприємства-продавця; 
оплата із заробітної плати працівника (за зая-
вою) підприємства-продавця та інші форми. 
Конкретна форма оплати за товари реалізо-
вані у кредит повинна бути обумовлена. 

Висновки. Отже, здійснювати реаліза-
цію товарів у кредит та отримувати відсотки 
за користування таким кредитом може будь-
який суб’єкт господарювання, незалежно від 
форм власності та їх резидентності. Встанов-
лено, що вітчизняне правове підґрунтя реа-
лізації товарів у кредит має досить супереч-
ливий характер – не має єдиних трактувань 
основних понять, відсутня узгодженість між 
цими актами. Так, згідно із Цивільним кодек-
сом України реалізація товарів із розстрочен-
ням платежу є різновидом товарного кредиту, 
водночас Податковим кодексом України ці 
поняття розмежовано. Також виокремлено 
певні нюанси, знання і розуміння яких необ-
хідне знання для коректного відображення 
в обліку процесу реалізації товарів у кредит. 
Оскільки торговельним підприємствам дово-
диться функціонувати в умовах різких дина-
мічних змін економічного середовища, то 
питання обліку процесу реалізації товарів у 
кредит потребують подальших досліджень як 
у теоретичному, так і у практичному аспекті.
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Національної металургійної академії

Стаття присвячена актуальним питанням трактування поняття «облікова політика підприємства» та ви-
значення методичних підходів до її формування. Проаналізовано та уточнено сутність поняття «облікова по-
літика підприємства». Досліджено методичні засади формування облікової політики підприємства та надані 
пропозиції щодо вдосконалення методичного підходу, який складається з декількох етапів. Використання за-
пропонованого методичного підходу, що містить систематизовану послідовність дій, дозволить сформувати 
обґрунтовану та ефективну облікову політику конкретного підприємства. 

Ключові слова: підприємство, ефективність діяльності, визначення облікової політики, методичний під-
хід, етапи формування облікової політики.

Король Г.О., Извекова И.Н., Ясногор О.О. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА» И МЕТОДИЧЕ-
СКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам трактовки понятия «учетная политика предприятия» и определе-
ния методических подходов к ее формированию. Проанализирована и уточнена сущность понятия «учетная 
политика предприятия». Исследованы методические основы формирования учетной политики предприятия и 
предоставлены предложения по совершенствованию методического подхода, который состоит из нескольких 
этапов. Использование предложенного методического подхода, содержащего систематизированную после-
довательность действий, позволит сформировать обоснованную и эффективную учетную политику конкрет-
ного предприятия.

Ключевые слова: предприятие, эффективность деятельности, определение учетной политики, методи-
ческий подход, этапы формирования учетной политики.

Korol’ G.O., Izviekova I.M., Yasnohor O.O. THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “ACCOUNTING POLICIES” 
AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

The article is concerned with current issues regarding interpretation of the concept of “accounting policy of 
the enterprise” and defining methodological approaches to its development. The article analyses and clarifies the 
essence of the concept of “accounting policy of the enterprise”. The article studies methodological framework of 
accounting policy development and sets forth suggestions as to improving the methodological approach, which con-
sists of several stages. Use of the suggested methodological approach including systematized sequence of actions 
will allow developing a reasoned effective accounting policy of a particular enterprise. 

Keywords: enterprise, operating efficiency, definition of accounting policy, methodological approach, stages of 
accounting policy development.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. З переходом до ринкової економіки 
суб’єкти господарювання отримали певний 
рівень самостійності щодо формування сис-
теми бухгалтерського обліку, який реалізується 
ними шляхом розробки відповідної облікової 

політики. Вітчизняна нормативно-правова база 
регулювання обліку чітко обмежує рівень такої 
самостійності підприємств шляхом визна-
чення дозволених альтернативних варіантів 
способів, методів та облікових процедур, які б 
забезпечували формування повної, правдивої 
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та неупередженої інформації про фінансовий 
стан підприємства.

Розробка обґрунтованої та доречної облі-
кової політики потребує від кожного підпри-
ємства здійснити обміркований вибір таких 
способів, методів та облікових процедур із 
числа альтернативних варіантів, враховуючи 
їх вплив на ступінь повноти та достовірності 
облікової інформації, а також на величину 
основних показників діяльності, що характе-
ризують фінансовий стан підприємства. 

Зважаючи на потребу в урахуванні великої 
кількості факторів, що чинять вплив на облі-
кову політику підприємства, та складність 
цього процесу, доцільно застосовувати мето-
дичний підхід, який би дозволив системати-
зувати послідовність дій під час формування 
облікової політики в умовах конкретного під-
приємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Методологічні засади формування облі-
кової політики розвивали у своїх досліджен-
нях такі вчені: Т.В. Барановська, М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, Л.Г. Ловінська, В.Г. Швець, 
В.А. Кулик та багато інших [1–8]. При цьому 
більшість авторів у своїх дослідженнях приді-
ляли увагу не розробці методичних підходів до 
формування адекватної та продуманої облі-
кової політики, а поглиблювалися в розкриття 
сутності самого поняття «облікова політика», 
що вказує на неоднозначність трактування 
такого терміну та відсутність єдиної думки 
науковців із цього приводу. Крім того, у своїх 
публікаціях науковці приділяють недостатньо 
уваги дослідженню організаційних аспектів 

формування облікової політики та розробці 
відповідного методичного підходу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Важливість розробки 
адекватної та продуманої облікової політики 
обумовлюється суттєвим впливом, який чинять 
обрані способи та методи ведення обліку на 
величину основних показників діяльності під-
приємства та ступінь повноти і достовірності 
облікової інформації. Однак на сьогодні в прак-
тиці багатьох підприємств під час формування 
облікової політики виникають проблеми, зумов-
лені формальним підходом до цього питання, 
браком теоретичних основ, належної квалі-
фікації та професійного досвіду у фахівців із 
обліку щодо формування актуальної облікової 
політики для умов функціонування конкрет-
ного підприємства. Тому й до сьогодні акту-
альним залишається питання щодо розробки 
послідовності дій для формування облікової 
політики, у межах яких визначаються конкретні 
виконавці та відповідальні особи.

Формулювання цілей статті. Метою 
нашого дослідження є уточнення сутності 
поняття «облікова політика підприємства» та 
вдосконалення на цій основі методичного під-
ходу, який дозволить систематизувати послі-
довність дій під час формування облікової 
політики в умовах конкретного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Термін «облікова політика» увійшов 
у використання з часу прийняття Міжнарод-
ного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Роз-
криття облікової політики» [9] та його тракту-
вали як сукупність певних принципів, основ, 

Таблиця 1
Тлумачення поняття «облікова політика»

Автори Визначення
Т.В. Барановська 
[1] Методологія, обрана підприємством

М.Т. Білуха [2] Спосіб ведення облікового процесу

Ф.Ф. Бутинець [3]
Не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до 
умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу викорис-
товувати різні варіанти відображення фактів господарського життя

В.А. Кулик [4]
Система способів ведення бухгалтерського обліку та складання фінан-
сової звітності, що використовується підприємством для інформаційного 
забезпечення прийняття економічних рішень та передбачає найбільш 
достовірне відображення фактів господарської діяльності

Л.Г. Ловінська [5] Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб’єктом 
господарювання для ведення обліку, складання та подання звітності

В.Г. Швець [6]

З одного боку, сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійсню-
ють керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених 
на те законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого – сукупність 
конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, 
прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей 
господарської діяльності
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домовленостей, правил та практики, прийня-
тих підприємством для складання та подання 
фінансових звітів. 

У вітчизняному законодавстві поняття 
«облікова політика» закріплюється в Законі 
України «Про бухгалтерський обліку та фінан-
сову звітність в Україні» [10] та визначається як 
сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для скла-
дання та подання фінансової звітності [10]. 
Надане визначення є стислим та не дає мож-
ливості усвідомити всю значущість облікової 
політики в системі управління підприємством, 
той вплив, що вона чинить на ефективність 
використання виробничого та фінансового 
потенціалу конкретного підприємства. Зважа-
ючи на це, багато науковців спрямовують свої 
дослідження саме на усвідомлення та уточ-
нення поняття «облікова політика». 

У таблиці 1 наведені визначення поняття 
«облікова політика», надані різними авто-
рами.

Як видно з наведеної таблиці 1, у вітчиз-
няній літературі поняття «облікова політика» 
трактують по-різному, що свідчить про від-
сутність єдиної думки науковців із цього при-
воду. Однак усі розглянуті визначення не вра-
ховують впливу обраних принципів, методів 
і процедур, що використовуються підприєм-
ством для ведення обліку, на величину осно-
вних показників підприємства. Вибір способу і 
форми ведення бухгалтерського обліку забез-
печує оптимізацію витрат і, як наслідок, впли-
ває на результативність господарської діяль-
ності. Тому від облікової політики може також 
залежати безпосередньо й ефективність 
діяльності підприємства.

Враховуючи надану підприємствам можли-
вість обирати альтернативні варіанти ведення 
обліку та впливати так на ефективність діяль-
ності підприємства, доцільним є уточнення 
трактування поняття «облікова політика». 
Облікова політика – це сукупність можливих 
принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються підприємством із метою раціона-
лізації та спрощення облікового процесу для 
складання та подання фінансової звітності, 
а також для підвищення ефективності діяль-
ності підприємства.

Питанням формування облікової полі-
тики в умовах підприємств різних масштабів 
та видів діяльності, з урахуванням впливу 
обраної облікової політики на ефективність 
цих суб’єктів, присвячені праці Т.В. Баранов-
ської [1], А.Б. Зубко [11], О.М. Гнєзділової [12], 
С.В. Свірко [13], І.І. Стеців [14] та інших. 

Т.В. Барановська у своїй роботі [1] пред-
ставила дослідження щодо документального 
оформлення та зміни облікової політики, а також 
способів відображення їх у фінансовій звітності. 
При цьому запропонований підхід, який дозво-
ляє нівелювати вплив облікової політики на 
результати аналітичних досліджень. А.Б. Зубко 
визначає особливості формування облікової 
політики в акціонерних товариствах та відзначає 
вплив її положень на показники діяльності таких 
суб’єктів [11]. О.М. Гнєзділова у своїй роботі [12] 
розкриває підходи щодо формування облікової 
політики аграрних підприємств із урахуванням 
необхідності її націленості на оптимізацію показ-
ників діяльності. С.В. Свірко розробила струк-
турну схему облікової політики, яку доцільно 
використовувати в умовах бюджетних установ 
із урахуванням особливостей їх функціонування 
[13]. І.І. Стеців запропонував концепцію форму-
вання облікової політики, яка забезпечує можли-
вість обрання найбільш ефективного її варіанта, 
що сприяє досягненню мети господарювання 
малих підприємств [14].

Однак жоден із перелічених авторів не 
надає конкретних рекомендацій щодо чіткої 
послідовності дій під час формування обліко-
вої політики, в межах яких визначаються кон-
кретні виконавці та відповідальні особи.

Виконавці, що долучаються до процесу фор-
мування облікової політики, повинні чітко усві-
домлювати вплив, який чинять ті чи інші обрані 
альтернативні варіанти ведення обліку на сту-
пінь повноти та достовірності облікової інфор-
мації, а також на величину основних показни-
ків діяльності, що характеризують фінансовий 
стан підприємства. Тому покладати розробку 
облікової політики лише на головного бухгал-
тера є не правильним. Для цього пропонується 
формувати спеціальну комісію, до складу якої 
будуть входити не тільки головний бухгалтер, 
а й економіст, технолог та інші фахівці, що 
дозволить зробити об’єктивний вибір інстру-
ментарію облікової політики.

Зважаючи на потребу в урахуванні вели-
кої кількості факторів, що чинять вплив на 
облікову політику підприємства та складність 
цього процесу, пропонується методичний під-
хід до формування облікової політики, схема 
якого наведена на рисунку 1, котрий дозволяє 
систематизувати послідовність відповідних 
дій в умовах конкретного підприємства.

Перший етап зазначеного методичного під-
ходу передбачає формування спеціальної 
комісії у складі таких посадових осіб як голо-
вний бухгалтер, економіст, технолог, а також 
фахівці фінансової, юридичної та інших служб 
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підприємства. На цьому етапі також визнача-
ються функції, що покладаються на цю комісію, 
розподіляються службові обов’язки між її чле-
нами та встановлюються комунікаційні зв’язки 
комісії з іншими підрозділами підприємства.

Другий етап передбачає встановлення 
факторів, що впливають на формування облі-
кової політики, оскільки саме вони визначають 
особливості її розробки в умовах кожного кон-
кретного підприємства, а також проведення 

Рис. 1. Схема методичного підходу  
до формування облікової політики підприємства

Етап 1. Формування спеціальної комісії, на яку покладається розробка 
облікової політики підприємства

Крок 1.1. Визначення переліку посадових осіб, доданих до складу спеціальної 
комісії з розробки облікової політики підприємства

Крок 1.2. Визначення функцій, що покладаються на спеціальну комісію з 
розробки облікової політики 
Крок 1.3. Розподіл службових обов’язків між членами спеціальної комісії під час 
формування облікової політики 

Крок 1.4. Встановлення комунікаційних зв’язків спеціальної комісії з 
підрозділами підприємства

Етап 2. Дослідження факторів, що впливають на формування облікової 
політики підприємства

Крок 2.1. Визначення переліку зовнішніх та внутрішніх факторів, що чинять 
вплив на формування облікової політики підприємства
Крок 2.2. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів із метою визначення ступеня 
їх впливу на формування облікової політики підприємства

Етап 3. Визначення потреб та інтересів користувачів облікової інформації 
з метою їх урахування під час розробки облікової політики

Крок 3.1. Визначення переліку основних користувачів облікової інформації

Крок 3.2. Узгодження економічних інтересів основних користувачів інформації з 
позиції формування раціональної облікової політики
Крок 3.3. Дослідження способів ведення обліку для визначення потенційно 
придатних для підприємства з урахуванням потреб та інтересів користувачів

Етап 4. Формування переліку елементів, які необхідно зафіксувати в 
обліковій політиці підприємства

Крок 4.1. Визначення об’єктів бухгалтерського обліку, щодо яких розробляється
облікова політика в умовах такого підприємства

Крок 4.2. Дослідження нормативно-законодавчої бази регулювання обліку 
конкретного об’єкта

Крок 4.2. Виділення елементів облікової політики, щодо яких передбачені
альтернативні варіанти ведення обліку

Етап 5. Вибір способів ведення обліку щодо кожного елемента облікової 
політики

Крок 5.1. Аналіз літературних джерел та практичного досвіду щодо розробки 
положень облікової політики підприємства
Крок 5.2. Обґрунтування вибору з альтернативних способів, методів та облікових 
процедур найбільш раціональних для умов конкретного підприємства за кожним 
визначеним елементом облікової політики

Етап 6. Закріплення обраної облікової політики підприємства у 
відповідних документах
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аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів із 
метою визначення ступеню їх впливу.

На третьому етапі визначають перелік 
основних користувачів облікової інформації, 
узгоджують їх економічні інтереси з позиції 
формування раціональної облікової полі-
тики та проводиться дослідження способів 
ведення обліку для визначення потенційно 
придатних для підприємства з урахуванням 
потреб та інтересів користувачів.

Четвертим етапом методичного підходу 
є формування переліку елементів, які необ-
хідно зафіксувати в обліковій політиці під-
приємства. Для цього необхідно спочатку 
визначити об’єкти бухгалтерського обліку, 
щодо яких розробляється облікова політика в 
умовах такого підприємства. Для визначення 
облікової політики щодо конкретного об’єкта 
необхідно усвідомлювати особливості його 
відображення в обліку підприємства, виді-
ляти елементи облікової політики та мати 
знання про альтернативні варіанти способів, 
методів та облікових процедур, що й робиться 
на цьому етапі шляхом дослідження норма-
тивно-законодавчої бази регулювання обліку 
конкретного об’єкта. 

Здійснення свідомого та обґрунтованого 
вибору з альтернативних способів, методів та 
облікових процедур найбільш раціональних для 
умов такого конкретного підприємства за кожним 
визначеним елементом облікової політики потре-
бує аналізу літературних джерел та практичного 
досвіду щодо розробки положень облікової полі-
тики, який передбачено на п’ятому етапі.

Після цього на останньому етапі виконавці, 
на яких покладено формування облікової 
політики, переходять до формулювання від-
повідних положень та розробки змісту наказу 
про облікову політику. Після цього встановлю-
ється порядок зміни облікової політики, визна-
чається відповідальність за її порушення та 
остаточно затверджуються її положення.

Висновки. Уточнене трактування поняття 
«облікова політика» враховує надану під-
приємствам можливість обирати альтерна-
тивні варіанти ведення обліку та впливати 
так на ефективність діяльності підприємства. 
Використання запропонованого методичного 
підходу, що містить систематизовану послі-
довність дій, дозволить сформувати обґрун-
товану та ефективну облікову політику в умо-
вах конкретного підприємства. 
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У статті розглянуто сутність управлінського обліку, варіанти взаємозв’язку управлінського і фінансового 
обліку. Виокремлено напрями вдосконалення організаційних та методичних аспектів бухгалтерського обліку 
витрат підприємств, зокрема в частині внутрішньої бухгалтерської звітності запропоновано розкриття інфор-
мації про витрати відповідно до видів діяльності, видів продукції, центрів виникнення витрат і відходів вироб-
ництва, що сприяє оптимізації виробничої собівартості та витрат суб’єкта господарювання у цілому.

Ключові слова: управлінський облік, елементи, мета, завдання, принципи, функції, управлінські рішення.

Малахова А.В., Мартыненко Е.В., Мартыненко А.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье рассмотрена сущность управленческого учета, варианты взаимосвязи управленческого и фи-
нансового учета. Выделены направления усовершенствования организационных и методических аспектов 
бухгалтерского учета расходов предприятий, в частности в части внутренней бухгалтерской отчетности пред-
ложено раскрытие информации о расходах в соответствии с видами деятельности, видами продукции, цен-
трами возникновения расходов и отходов производства, что способствует оптимизации производственной 
себестоимости и расходов субъекта хозяйствования в целом.

Ключевые слова: управленческий учет, элементы, цель, задачи, принципы, функции, управленческие 
решения. 

Malahova A.V., Martynenko E.V., Martynenko A.A. PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE MANAGEMENT 
ACCOUNTING AT ENTERPRISES

This article reviews the managerial accounting, variants of collaboration of the managerial and financial accounting. 
The study singles out areas of improvement of organizational and methodological aspects of the accounting of expens-
es, in particular in terms of internal accounting proposed disclosure of costs to activities, types of products, cost centers 
and production waste, contributing optimization of production costs and expenses of the entity as a whole.

Keywords: managerial accounting, elements, goals; tasks; principles, functions, managerial decisions.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах директивної економіки не 
було стимулів вивчати та аналізувати витрати 
для їхнього зниження, а на етапі розвитку 
ринкових відносин ці стимули повною мірою 
ще не сформовано. Це стало однією з при-
чин того, що в питаннях класифікації витрат 
та використання сучасних методів їх обліку і 
калькулювання наша країна суттєво відстає 
від країн із розвинутою економікою.

Якщо спробувати визначити мету всього 
процесу управління витратами на сучасному 
етапі, то у загальному вигляді вона буде 
сформульована так: приведення витрат до 

бажаного рівня і збереження їхньої величини 
протягом визначеного терміну.

Адаптація підприємств до умов, що 
постійно змінюються, є одним із найголовні-
ших завдань забезпечення стійкого розвитку 
економіки у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам невизначеності та її впливу 
на прийняття фінансових рішень у діяль-
ності суб’єктів господарювання присвя-
чені праці вітчизняних та іноземних учених: 
І.Г. Ансоффа, Ю.А. Бабаєвої, І.О Бланка, 
М.Ф. Бреда, В.В. Вітлинського, А.М. Гала-
гана, В.М. Геєця, А.О. Задої, С.М. Ілляшенка, 

© малахова а.В., мартиненко о.В., мартиненко а.о.
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Н.Д. Ільєнкової, А.К. Камаляна, О.Є. Кузь-
міна, Л.Г. Мельника, В.Є. Момота, Л.Г. Лаб-
скера, А.О. Старостиної, М.П. Тихомирова, 
А.А. Томпсона, Р.І. Трухаєва, Д. Шендела, 
А.Г. Янкового, О.В. Яновської та ін. Водночас 
нестабільність умов функціонування зумов-
лює необхідність подальшого дослідження 
процесу управління фінансами вітчизняних 
підприємницьких структур.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вивчення 
особливостей впливу невизначеності на про-
цес прийняття управлінських фінансових 
рішень підприємницьких структур, що спря-
мовані на зростання рівня прибутковості, 
ринкової вартості суб’єктів господарювання 
та підвищення їх конкурентоспроможності на 
вітчизняному та міжнародному фінансовому 
та товарному ринках.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним зі шляхів підвищення конкурен-
тоспроможності продукції є розвиток системи 
управління витратами. В умовах економічної 
кризи для виробництва конкурентоздатної про-
дукції підприємства повинні або виробляти і 
реалізовувати власну продукцію за низьких 
витрат, або ж підтримувати якісні й інші критерії 
продукції на рівні, що істотно перевершує кон-
курентів. Зважаючи на структуру організаційно-
правових форм підприємств на сучасному 
етапі, можна припустити, що велика їх час-
тина буде орієнтована на виконання першого 
напряму розвитку. Це пояснюється передусім 
тим, що низький рівень прибутків основної долі 
покупців сприяє споживанню дешевої продук-
ції. А також зниження витрат на виробництво 
дає змогу збільшити рентабельність та обсяги 
її випуску, внаслідок чого збільшуються власні 
джерела фінансових ресурсів і розширюються 
можливості використання позикового капіталу.

У зв’язку із цим як один із напрямів розви-
тку системи управління фінансовим забезпе-
ченням може бути визнана оптимізація вироб-
ничих витрат на основі відповідної інформації 
про витрати виробництва. Управлінський облік 
представляє для цього необхідний механізм, 
що дає змогу комплексно розглянути питання 
планування, оперативного контролю й обліку 
окремих видів діяльності.

Сучасні наукові концепції створюють різ-
номанітні взаємозв’язані облікові підсистеми. 
У функціональному значенні й історичному про-
цесі початковою підсистемою наукової пара-
дигми обліку виступає бухгалтерський облік, 
що є складною, багатоплановою структурною 
побудовою, максимальну питому вагу в якому 

за об’ємом оброблюваної інформації займають 
фінансовий і управлінський облік. Наявне різ-
номаніття думок авторів, що досліджують про-
блему сутності, ролі, призначення і місця управ-
лінського та фінансового обліку, зумовлюється 
складністю структури, яка породжує складність 
взаємодій цих облікових підсистем у процесі 
виконання ними основної функції: надання 
інформації для ухвалення ефективних та своє-
часних управлінських рішень.

Зміст поняття «управлінський облік» у різ-
них країнах різний. Уперше його почали вико-
ристовувати автори, що пишуть англійською 
мовою. У Німеччині цим терміном не корис-
туються взагалі, вважаючи за краще називати 
відповідний учбовий курс і практичну справу 
«Числення (облік) витрат і результатів». Від-
повідно, сфера планування, обліку, контролю і 
аналізу витрат обмежується переважно вируч-
кою від продажів і витратами поточного року. 
В англомовних країнах (США, Канаді, Англії) 
управлінський облік розглядають ширше. 
У його сферу входять фінансові і виробничі 
інвестиції, результати їх використання. У Фран-
ції вважають за краще мати справу з поняттям 
«маржинальний облік» і обмежують його пошу-
ком та обґрунтуванням управлінських рішень 
на перспективу з використанням показників 
маржинального прибутку.

Офіційне визнання управлінського обліку 
як самостійного виду бухгалтерського обліку 
сталося в 1972 р. У цей час американською 
асоціацією бухгалтерів була розроблена про-
грама отримання диплома з управлінського 
обліку з привласненням випускникам кваліфі-
кації бухгалтера-аналітика. Відповідно, управ-
лінський облік як самостійна навчальна дис-
ципліна був уведений в учбові плани вищих 
учбових закладів. У документах національної 
федерації бухгалтерів США управлінський 
облік визначається як процес пізнання, оцінки, 
накопичення, аналізу, підготовки, тлумачення 
і повідомлення фінансової інформації, вико-
ристовуваної управлінським апаратом для 
планування, визначення вартості і контролю 
в рамках підприємства [1, с. 140].

У вітчизняній методології під управлін-
ським обліком розуміється процес ідентифіка-
ції, виміру, накопичення, аналізу, підготовки, 
інтерпретації і передачі фінансової і виробни-
чої інформації, на підставі якої керівництвом 
підприємства приймаються оперативні і стра-
тегічні рішення [2, с. 57].

Управлінський облік є системою економіч-
ної інформації про витрати та прибутки по 
окремих об’єктах управління, представленою 
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в різних аналітичних угрупуваннях за вста-
новленими ознаками. Це дає змогу виявити 
вплив чинників на витрати, обсяги виробни-
цтва, об’єми продажів, прибуток і впливати 
на них для отримання високих економічних 
результатів [2].

Нині виділяють різні варіанти взаємозв’язку 
управлінського та фінансового обліку. Для 
вітчизняного обліку характерний калькуляцій-
ний варіант. Усі операції управлінського обліку 
знаходять віддзеркалення в загальній системі 
бухгалтерських записів на синтетичних рахун-
ках, які вважаються такими, що умовно нале-
жать до управлінського обліку. У цьому разі 
розподіл даних фінансового і управлінського 
обліку може виконуватися на рівні аналітич-
ного обліку.

У західному обліку, що складається з двох 
підсистем – фінансового та управлінського 
обліку, виділяють автономну й інтегровану 
системи управлінського обліку. За автоном-
ної системи управлінський і фінансовий облік 
існує відособлено, і кожен із них ведеться 
за власним планом рахунків. У фінансо-
вому обліку ведеться облік витрат у розрізі 
економічних елементів і прибутків по видах 
діяльності, а в управлінському обліку здій-
снюється облік витрат у розрізі статей каль-
куляції та прибутків по видах продукції, що 
виробляється.

Виділяють два різновиди автономної сис-
теми: повну та звичайну. Повна автономія 
припускає взаємозв’язок між фінансовим та 
управлінським обліком поза системою рахун-
ків бухгалтерського обліку оперативним шля-
хом. За звичайної автономії зв’язок здійсню-
ється з використанням парних контрольних 
рахунків з однією і тією ж назвою. Для засто-
сування в обліку автономної системи в єди-
ному плані рахунків для управлінського обліку 
можна використовувати вільні коди з метою 
отримання даних про виробничі витрати по 
економічних елементах.

Ведення управлінського обліку разом із 
фінансовим обліком за інтегрованої системи 
передбачається за єдиним планом рахунків, в 
якому для управлінського обліку виділяються 
спеціальні розділи, і в єдиній інформацій-
ній системі. Для взаємозв’язку фінансового і 
управлінського обліку використовують контр-
ольні рахунки (у фінансовому обліку рахунку 
прибутків і витрат). Ці рахунки можуть мати 
пряму кореспонденцію з рахунками управ-
лінського обліку або ж передавати дані через 
тимчасові так звані передавальні рахунки. 
Застосування цього варіанту можливо за інте-

грованого плану рахунків, в якому вірогідна 
деталізація даних для управлінського обліку.

Становлення і розвиток системи не можуть 
бути зумовлені функціонуванням окремих 
елементів. Лише взаємопов’язане та взаємо-
доповнюване функціонування гетерогенних 
компонентів породжує квалітативні нові функ-
ціональні властивості цілого, такого, що не 
має аналогів у властивостях його елементів. 
Під час конструювання багаторівневої інфор-
маційної системи необхідно брати до уваги 
той факт, що функції управління скоордино-
вані та детерміновані й їх реалізація ґрунту-
ється на обліку різних чинників.

Визначаючи поняття «управлінський 
облік», на нашу думку, необхідно виділити такі 
основні його елементи, як: мета; завдання; 
принципи; основні функції; основна вимога 
до інформації, підготовленої в процесі управ-
лінського обліку; співвідношення із системою 
управління; користувачі інформації, підготов-
леної в системі управлінського обліку. Осо-
блива увага в теорії і практиці управлінського 
обліку приділяється його цілям і завданням, 
що грають важливу роль в ухваленні управ-
лінських рішень.

Мету управлінського обліку можна визна-
чити так: це забезпечення менеджерів управ-
лінськими звітами, що містять планову, фак-
тичну та прогнозну інформацію, адаптовану 
для вирішення внутрішніх завдань управ-
ління організацією, необхідну для контр-
олю економічності виробничо-господарської 
діяльності, пошуку й обґрунтування управ-
лінських рішень.

Істотним у здійсненні мети управлінського 
обліку є встановлення його завдань. Як відомо, 
до завдань фінансового обліку належить 
визначення загального результату фінансово-
господарської діяльності організації за звіт-
ний період, тоді як завданням управлінського 
обліку є визначення результатів цієї діяльності 
по окремих її напрямах. Тобто, використову-
ючи інструменти управлінського обліку, можна 
залежно від потреби системи управління гос-
подарською діяльністю організації розглядати 
окремі плани функцій, секторів виробництва, 
виготовлення різної продукції, технологічних 
операцій, виробничих центрів і центрів, відпо-
відальних за випуск продукції.

На нашу думку, виходячи з поставленої 
мети і призначення, управлінський облік вирі-
шує такі завдання:

1. Формування інформації для цілей управ-
ління витратами, прибутками і результатами 
діяльності підприємства:
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– визначення об’єктів обліку витрат, цен-
трів відповідальності, центрів витрат, розро-
блення ознак класифікації витрат;

– оцінка витрат по елементах, статтях, 
видах, конкретних продуктах, центрах відпо-
відальності;

– визначення об’єктів калькуляції, методів 
розподілу накладних витрат по об’єктах каль-
куляції;

– визначення методів калькуляції собівар-
тості одиниці продукції, що випускається;

– зіставлення витрат і результатів діяль-
ності по центрах відповідальності та центрах 
витрат;

– представлення інформації про витрати 
для управлінського планування і контролю.

2. Сприяння в прогнозуванні, плануванні і 
формуванні бюджетів:

– прогнозування поточних витрат і прибутків;
– розроблення детального, всебічного та 

комплексного плану, що забезпечує досяг-
нення стратегічних і оперативних цілей орга-
нізації;

– застосування методу бюджетування.
3. Забезпечення управлінського контролю 

над фінансово-господарською діяльністю, 
пов’язаного з функціями, які виконують вико-
навчі органи підприємства:

– вибір методу контролю за кожним видом 
витрат;

– формування відповідної управлінської 
звітності, що дає змогу контролювати, регу-
лювати й аналізувати результати діяльності 
організації.

4. Аналіз і оцінка фактичних результатів 
діяльності організації:

– оцінка стану розвитку організації, її 
ресурсного потенціалу;

– оцінка виробничої потужності;
– оцінка конкурентних переваг і визначення 

слабких сторін організації.
5. Виявлення резервів і ухвалення тактич-

них або стратегічних рішень розвитку вироб-
ничої діяльності організації.

Рішення поставлених завдань управ-
лінського обліку визначається системою 
взаємозв’язаних принципів. Управлінський 
облік на вітчизняних підприємствах, окрім 
загальноприйнятих, повинен будуватися на 
таких принципах:

• узгодженості цілей і результатів, що 
досягаються в ході діяльності;

• одночасності у виконанні робіт із про-
гнозування, планування, організації, обліку, 
контролю, аналізу та регулювання різних 
управлінських рішень;

• стійкості організаційної структури під-
приємства до умов функціонування, що пер-
манентно міняються, залежно від управлін-
ських завдань, що підлягають рішенню;

• компліментарності, що припускає взає-
модоповнювану та взаємну відповідність під-
систем управлінського обліку, що забезпечує 
їх узгоджене функціонування;

• систематичності і регулярності у вико-
нанні управлінських робіт по центрах витрат, 
місцях виникнення витрат і центрах відпові-
дальності;

• скоординованості. З огляду на те, що 
існує взаємозв'язок між різними структурними 
підрозділами підприємства, продукція одних 
підрозділів використовується для потреб 
інших, управлінський облік повинен забезпе-
чити узгодженість та збалансованість цілей 
різних рівнів, що впливають на виконання 
стратегії розвитку організації;

• оперативного реагування, зумовленого 
впливом на процес виробництва різних зовніш-
ніх чинників (природно-кліматичних, біологіч-
них і тому подібне), тому управлінський облік 
повинен пристосовуватися і чуйно реагувати 
на різні зміни умов зовнішнього середовища;

• прийнятності. Внаслідок тривалості 
виробничого циклу, період якого іноді може 
бути більше року, виникає необхідність у роз-
робленні різних варіантів організації управлін-
ського обліку і виборі найбільш оптимальної 
схеми для певних умов певної діяльності.

Система управлінського обліку діє за 
допомогою низки функцій, які визначаються 
цілями та завданнями конкретного підприєм-
ства. На нашу думку, під функцією слід розу-
міти ту роль, яку виконує той або інший пред-
мет, процес, дія, подія згідно зі своїм змістом 
у громадському житті. Функції управлінського 
обліку за формою і змістом представляються 
діями, вирішальними завданнями управління. 

Пропонуємо таке формулювання функцій 
управлінського обліку:

– визначення стратегії і перспективних 
напрямів розвитку підприємства та підви-
щення економічної ефективності викорис-
тання ресурсів; 

– складання планів, бюджетів; 
– формування нормативного господарства 

та контроль над дотриманням нормативів; 
– визначення витрат і виявлення фінансових 

результатів по підприємству, по окремих підроз-
ділах, по видах продукції, що випускається;

– оперативний контроль та оцінка резуль-
татів діяльності внутрішніх підрозділів і під-
приємства в досягненні мети;
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– економічний аналіз результатів діяль-
ності по підприємству, по окремих підрозді-
лах, по видах продукції, що випускається.

Дослідження свідчать, що перелік ста-
тей витрат на окремих підприємствах зна-
чно різниться. Виділення окремих витрат у 
самостійні статті або, навпаки, об’єднання 
окремих статей дає змогу розробити номен-
клатуру статей витрат, що максимально від-
повідає технолого-організаційній специфіці 
виробництва.

У зв’язку з відсутністю планування й ана-
лізу витрат за калькуляційними статтями та 
формальним складанням фактичних кальку-
ляцій на підприємствах значно послабилася 
контрольна функція обліку за місцями виник-
нення витрат і центрами відповідальності. 
Дослідження питання показало, що на під-
приємствах відсутня система гнучкого опера-
тивного обліку, результативного попереднього 
контролю виробничих витрат та їх жорсткого 
нормування.

Облік окремих видів витрат та вирішення 
завдань з їх оптимізації здебільшого здійсню-
ються за допомогою бухгалтерсько-статистич-
них методів, хоча останнім часом є тенденція до 
застосування економіко-математичних мето-

дів, у тому числі комп’ютерно-математичного 
моделювання за допомогою впровадження в 
облікову практику автоматизованих засобів 
обробки економічної інформації.

Наявний бухгалтерський облік не дає 
вичерпної оперативної інформації про 
витрати виробництва, тому що облікова 
інформація групується переважно в кінці 
місяця і відображає події, що минули. На під-
приємствах інформаційна база обліку витрат 
виробництва недостатньо використовується 
для прийняття управлінських рішень.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, управлінський облік є історично сфор-
мованою, науково обґрунтованою системою, 
що виникла в результаті зміни умов виробни-
цтва і розвитку структурних форм підприєм-
ства, що стало визначальним чинником його 
значення як базового інструменту ухвалення 
управлінських рішень. Управлінський облік – це 
система спостереження, збору, оцінки, реєстра-
ції, виміру, обробки, систематизації і передачі 
інформації в інтегрованій системі планування, 
прогнозування, нормування, обліку, контролю 
й аналізу для вироблення стратегічної політики 
ухвалення управлінських рішень, розкриття їх 
для зацікавлених користувачів.
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У статті розглянуто визначення сутності основних засобів та склад витрат первісної вартості. Досліджено 
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Подмешальская Ю.В., Варварина Ю.А. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основні засоби займають питому 
вагу в загальній сумі основного капіталу під-
приємства. Стан та ефективність застосу-
вання основних засобів безпосередньо впли-
вають на виконання виробничої програми 
підприємства та можливість отримання при-
бутку. Нині строк корисної експлуатації об’єкта 
основних засобів визначається суб’єктами 
господарювання самостійно виходячи із влас-
них міркувань. У зв’язку із цим виникає зна-
чний рівень суб’єктивізму під час здійснення 
такої оцінки. Законодавчо-нормативні акти, 
що регулюють ведення обліку основних засо-
бів на підприємстві, не містять критеріїв чи 
алгоритмів визначення строку використання 
основних засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань щодо вдосконалення 
бухгалтерського обліку і контролю основних 

засобів ведуться постійно як вітчизняними, 
так і зарубіжними науковцями. Зокрема, ці 
питання висвітлені у працях Н.А. Литнєва, 
Л.І. Малявкіна, Т.В. Федорова А.В. Макси-
менка, О. Бондара, І. Павлюка, Ф.Ф. Бутинця, 
А.М. Коваленко, Р.Л Хом’яка та ін. Проте досі 
залишаються недостатнього дослідженими 
проблеми обліку основних засобів, а саме 
порядок визначення найбільш точного строку 
експлуатації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осно-
вних методологічних аспектів визначення 
строку використання основних засобів. Завдан-
ням дослідження є уточнення процесу визна-
чення строку корисного використання основних 
засобів, надання пропозицій щодо встанов-
лення строку експлуатації основних засобів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для здійснення виробничої діяль-

© подмешальська Ю.В., Варваріна Ю.о.
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ності підприємствам потрібні основні засоби 
або, іншими словами, засоби праці. Від пред-
метів праці вони відрізняються тим, що беруть 
участь у виробництві протягом декількох 
років, зберігаючи при цьому свої натуральну 
форму і фізичні якості. Засоби праці зношу-
ються поступово, а отже, переносять свою 
вартість на виробництво продукції частинами.

Протягом багатьох років питання значи-
мості, сутності основних засобів та їх ролі в 
інноваційному розвитку функціонуванні під-
приємств не втрачає своєї актуальності. 

Визначення поняття наведено у П(С)БО 7 
«Основні засоби», згідно з яким «строк корис-
ного використання (експлуатації) – очікуваний 
період часу, протягом якого необоротні активи 
будуть використовуватися підприємством або 
з їх використанням буде виготовлено (вико-
нано) очікуваний підприємством обсяг про-
дукції (робіт, послуг)» [1].

У бухгалтерському обліку основні засоби 
розглядаються за об'єктами. П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби» визначає, що об'єкт основних 
засобів – це:

– добудований пристрій з урахуванням усіх 
пристосувань і приладь;

– конструктивно відокремлений предмет, 
здатний виконувати певні самостійні функції;

– окремий комплекс конструктивно 
з'єднаних предметів однакового або різного 
призначення, які мають для обслуговування 
загальні пристосування, приладдя, керування 
та один фундамент, унаслідок чого кожний 
предмет може здійснювати свої функції, а 
комплекс – певну роботу тільки в складі комп-
лексу, а не окремо;

– інший актив, що відповідає визначенню 
основних засобів, або частина такого активу, 
що контролюється підприємством.

Податковий кодекс України регулює проце-
дуру визнання доходів і витрат для оподатку-
вання, можливість надання і отримання пільг 
під час виконання господарської діяльності, 
порядок оподаткування наданих послуг, склад 
витрат операційної діяльності (собівартість) та 
інших витрат (загальновиробничих, адміністра-
тивних, на збут тощо) та інші питання. У розділі 
про основні засоби здійснюється розподіл на 
16 груп із визначенням мінімального строку їх 
експлуатації, способів списання амортизації, 
формування первісної вартості основних засо-
бів, правил проведення індексації та ін.

Система відображення надходження осно-
вних засобів у бухгалтерському обліку та фор-
мування їх первісної вартості залежить від 
того, яким шляхом і на яких умовах вони були 

придбані. Основнi засоби відображаються 
в балансі та звiтностi в грошовому вимірі, 
що показує та визначає їх загальний обсяг, 
знос, структуру, амортизацiю, змiни у складi 
окремих груп у динаміці та низку технiко-
економічних показникiв.

Первісна вартість об’єкта основних засобів 
має у складі такі витрати:

– суми, що сплачують постачальникам акти-
вів та підрядникам за виконання будівельно-
монтажних робіт (без непрямих податків);

– реєстраційні збори, державне мито та 
аналогічні платежі, що здійснюються внаслі-
док придбання (отримання) прав на користу-
вання об’єктом основних засобів;

– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків у зв’язку з пере-

ходом у власність (створенням) основних 
засобів (якщо вони не відшкодовуються під-
приємству);

– витрати зі страхування ризиків доставки 
основних засобів;

– витрати на транспортування, установку, 
монтаж, налагодження основних засобів;

– інші витрати, безпосередньо пов’язані 
з доведенням основних засобів до стану, 
в якому вони придатні для використання із 
запланованою метою.

Фінансові витрати не включаються до пер-
вісної вартості основних засобів, придбаних 
(створених) повністю або частково за рахунок 
запозичень (за винятком фінансових витрат, 
які включаються до собівартості кваліфікацій-
них активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінан-
сові витрати») [2].

Первісна вартість за кожним об’єктом 
основних засобів визначається на момент 
уведення його в експлуатацію підприємством. 
Данi про вартiсть об’єкта записуються в Акті 
приймання основних засобів, а також фіксу-
ються в iнвентарнiй картці, звідки й походить 
назва даної вартості – iнвентарна. 

Первісна вартість може змінюватися тільки 
під час переоцінки, добудови, модернiзацiї та 
реконструкцiї об’єкта в порядку проведення 
робіт за рахунок капiтальних iнвестицiй. 
Такий порядок забезпечує стабiльнiсть оцiнки 
засобiв працi i дає можливiсть проведення 
аналiзу їх використання у порiвняльних цiнах.

Проте під час оцінки основних засобів в 
умовах інфляційних процесів застосування 
первісної вартості може призвести до нега-
тивних наслідків. Навіть за умов незмінних цін 
потенціал основних засобів не є незмінним, 
оскільки скорочується строк їх служби, вони 
стають морально застарілими [3].
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З 01.09.2015 набрав чинності Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України, щодо зменшення податкового тиску на 
платників податку» від 17.07.2015 № 655-VIII.  
З урахуванням внесених змін збільшено до 
6 тис. грн. вартісний критерій віднесення мате-
ріальних активів до основних засобів. Основні 
засоби, які придбані в різний час і мають одна-
кові характеристики, матимуть різну вартість. 
А проведення постійних переоцінок збільшує 
витрати підприємства, що в кінцевому під-
сумку впливає на його фінансовий результат.

Щоб установити коректний строк експлуа-
тації для певних основних засобів, потрібно 
мати деякі технічні навики. Саме тому ці 
завдання мають вирішувати відповідні спеці-
алісти, які відповідають за експлуатацію кон-
кретного об’єкта основних засобів [4].

 Положеннями П(С)БО 7 «Основні засоби» 
встановлено такі фактори впливу на форму-
вання строку корисного використання: 

– моральний знос (унаслідок технічного 
прогресу або зміни попиту на продукцію); 

– очікуваний фізичний знос; 
– правові або аналогічні обмеження щодо 

використання об’єкта (наприклад, строк 
оренди передбачений угодою, або законодав-
ство, що визначає граничний строк безпечної 
експлуатації певних об’єктів). 

Ураховуючи відсутність чітких критеріїв щодо 
визначення майбутнього морального чи фізич-
ного зносу, дуже складно встановити строк 
корисної експлуатації об’єктів основних засо-
бів, відштовхуючись лише від цих факторів. 
А беручи до уваги різноманіття об’єктів осно-
вних засобів, впливати на визначення строку 
корисної експлуатації можуть й інші фактори, 
які залежатимуть як від виду основних засобів, 
так і від особливостей діяльності підприємства.

Оскільки умови для функціонування під-
приємств в Україні постійно змінюються та 
прогресують унаслідок впливу різних чинників 
(внутрішніх, зовнішніх), слід пам’ятати, що під 
час визначення строку експлуатації об’єкту 
основних засобів потрібно враховувати умови 
на момент оцінки. Це є важливим, адже різ-
ниця методу, розміру або навіть самого визна-
чення суті основних засобів може змінюва-
тися та удосконалюватися з року в рік.

Оскільки на кожному підприємстві строк 
експлуатації для конкретного об’єкту визнача-
ють, відштовхуючись від його корисності, він 
може бути коротший, ніж економічний (техніч-
ний, нормативний) строк експлуатації.

Важливим аспектом також є те, що, крім 
загального визначення об’єкта основних засо-

бів, саме строк корисного використання може 
бути ключовим критерієм для ідентифікації 
одного об’єкта як сукупності різних об’єктів із 
різними строками корисного використання.

Головною метою коректного визначення 
строку експлуатації основних засобів підпри-
ємства є підвищення або виявлення можли-
вих резервів більш ефективного викорис-
тання, оптимізація доходів та витрат на їх 
обслуговування, аналіз правильності нараху-
вання амортизації.

Одним із проблемних питань залишається 
порядок визначення ліквідаційної вартості 
основних засобів через складність оцінки 
активів у майбутньому. Так, для техніки необ-
хідно робити прогноз на 5–10 років, для буді-
вель – на 40–50 років. При цьому фактично 
неможливо врахувати вплив на кінцеву вар-
тість багатьох факторів, тому результат буде 
досить приблизним. Унаслідок цього в бага-
тьох господарствах ліквідаційна вартість вза-
галі не визначається. Таким чином, сума, яка 
підлягає перенесенню на витрати шляхом 
амортизації, встановлюється на рівні первіс-
ної вартості основних засобів, що не відпові-
дає вимогам національного стандарту бухгал-
терського обліку. Завдяки централізованим 
нормам усереднених відсотків ліквідаційної 
вартості основних засобів за групами для всіх 
підприємств визначення вартості, яка амор-
тизується, матиме більш об'єктивний харак-
тер, зникнуть розбіжності в сумі ліквідаційної 
вартості одних і тих же активів, спроститься 
порядок її визначення, що призведе до підви-
щення якості облікової інформації.

На більшості підприємств не завадило б 
посилити контроль над збереженням та вико-
ристанням основних засобів, а також конт-
роль над документальним оформленням опе-
рацій із ними.

Основними проблемами, що виникають 
у процесі оцінювання за справедливою вар-
тістю основних засобів, є: 

1) відсутність методичних основ обґрунто-
ваного визначення вихідної оцінки основних 
засобів у Законі України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оцінну діяль-
ність в Україні», що є досить важливим;

 2) відсутність такої оцінки, яка б задо-
вольняла вимоги всіх без винятку користу-
вачів фінансової звітності в процесі вибору 
об’єктивного методу оцінки основних засобів. 

Для вирішення даних проблем необхідно 
здійснити такі дії: 

– удосконалити методику обліку надхо-
дження основних засобів у системі аналітич-
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них рахунків, що дасть змогу спростити сис-
тему бухгалтерських записів; 

– розробити бухгалтерську модель еконо-
мічного механізму амортизації, що сприятиме 
вирішенню проблем фінансового, внутріш-
ньогосподарського обліку амортизаційних 
процесів та їх податкового аспекту; 

– удосконалити методику обліку витрат 
на ремонт основних засобів, що підвищить 
ефективність управління витратами; 

– розробити модель залежності витрат від 
віку устаткування, яка дасть змогу визначити 
доцільність проведення ремонту основних 
засобів [5].

Реалізація вищенаведених заходів дасть 
змогу вдосконалити організацію та методику 
визначення строку експлуатації основних 
засобів, підвищити їх інформативність і про-
гнозувати строк їх ефективного використання 
на підприємстві.

Висновки з цього дослідження. Класи-
фікація основних засобів згідно з П(С)БО 7 

«Основні засоби» та поділ їх на 16 груп є 
досить умовними, що не завжди призводить 
до точного визначення строку служби кожного 
з них. Оскільки фінансове становище під-
приємств перебуває в прямій залежності від 
стану основних засобів, підприємства заці-
кавлені в правильному визначенні строку екс-
плуатації основних засобів. Основні засоби 
відображаються в обліку за первісною вар-
тістю, що в умовах інфляції є фактором нега-
тивним, оскільки з часом потенціал зменшу-
ється. Своєю чергою, первісна вартість прямо 
впливає на обчислення суми ліквідаційної 
вартості. Завдяки централізованим нормам 
усереднених відсотків ліквідаційної вартості 
основних засобів по групах для всіх підпри-
ємств визначення вартості, яка амортизу-
ється, матиме більш об'єктивний характер, 
зникнуть розбіжності в сумі ліквідаційної вар-
тості одних і тих же активів, спроститься поря-
док її визначення, що приведе до підвищення 
якості облікової інформації.
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Стаття присвячена критичному аналізу аспектів облікової політики як елементу цілісної системи бухгал-
терського обліку на підприємстві. Узагальнено думки науковців щодо сутності поняття «облікова політика», 
підходів до формування облікової політики підприємства. Проаналізовано сучасні вимоги до документальної 
форми вираження облікової політики підприємства, надано пропозиції щодо її удосконалення.
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ПРЕДПРИЯТИИ

Статья посвящена критическому анализу аспектов учётной политики как элемента целостной системы 
бухгалтерского учёта на предприятии. Обобщены мысли научных деятелей по поводу сущности понятия 
«учётная политика», подходов к формированию учётной политики предприятия. Проанализированы совре-
менные требования к документальной форме выражения учётной политики предприятия, внесены предло-
жения по поводу её усовершенствования.

Ключевые слова: учётная политика, организация бухгалтерского учёта, приказ об учётной политике, 
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Romanova O.V., Kaliuzhnyi H.O. TO QUESTION OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN ENTERPRISES
The article is devoted to the critical analysis of the accounting policies as part of an integrated accounting sys-

tem for the enterprise. Summarizes the views of academics on the essence of the concept of “accounting policies” 
approaches to the formation of the company’s accounting policies. Analyzed the modern requirements to the docu-
mentary form of expression of the enterprise’s accounting policies and made proposals concerning its improvement.

Keywords: accounting policies, accounting organization, order of the accounting policy, accounting profit to the 
income tax expense, tax differences.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із ключових способів покра-
щення організації бухгалтерського обліку сьо-
годні є його орієнтація на міжнародні стандарти 
фінансової звітності. Ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві і формування звітності 
повинні здійснюватися за встановленими пра-
вилами, виконання яких забезпечить макси-
мальний ефект господарювання в межах чин-
ного законодавства. Під ефектом ми розуміємо 
своєчасне створення достовірної та корисної 
фінансової та управлінської інформації, яка 
дає змогу суб’єкту господарювання оперативно 
реагувати на зміни, які відбуваються у зовніш-
ньому середовищі функціонування підприєм-
ства, не порушуючи діючих законодавчих норм і 
правил та не завдаючи шкоди власному бізнесу 

через надмірні витрати на податок на прибуток 
чи втрати, пов’язані з неналежним виконанням 
податкових зобов’язань. Тому суб’єкти господа-
рювання розробляють власну облікову політику. 
Правильно складена облікова політика є одним 
з передових способів управління діяльністю 
фірми та оптимізації її оподаткування, з одного 
боку, і реалізації принципів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, зокрема обач-
ності, послідовності, превалювання сутності 
над формою, з іншого боку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням питань організації обліку, 
зокрема облікової політики, займалися такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як, зокрема, 
Ф.Ф. Бутинець, М.Ю. Карпушенко, В.А. Кулик, 
С.В. Кучер, В.М. Пархоменко, Н.Н. Макарова.

© Романова о.В., калюжний г.о.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головними завданнями написання 
статі є дослідження сутності поняття «облікова 
політика на підприємстві», підходів до форму-
вання облікової політики підприємства, а також 
розробка пропозицій щодо удосконалення 
документальної форми її вираження – наказу 
про облікову політику підприємства для підви-
щення ефективності діяльності підприємства в 
сфері оподаткування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття облікової політики 
(accounting policies) у такому розумінні, як 
«конкретні принципи, основи, домовленості, 
правила та практика, застосовані суб’єктом 
господарювання при складанні та поданні 
фінансових звітів» [1], з’явилося внаслідок 
прийняття та поширення Міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку.

В українському бухгалтерському обліку 
це поняття слід розуміти в значенні Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», тобто як «сукупність 
принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності» [2].

Проте в науковій літературі існують різні 
підходи до визначення поняття облікової 
політики. Згідно з першим облікову полі-
тику розглядають як сукупність дій. «Облі-
кова політика – це прийнята підприємством 
сукупність способів ведення бухгалтерського 
обліку – первинного спостереження, вартіс-
ного виміру, поточного групування та підсум-
кового узагальнення фактів господарської 
діяльності підприємства» [3, с. 878].

Другий підхід розглядає облікову політику 
як метод обліку. За визначенням авторів під-
ручника «Організація бухгалтерського обліку» 
за редакцією професора Ф.Ф. Бутинця, «полі-
тика обліку – це сфера нормалізації обліку 
через певні правила, стандарти, методоло-
гічні норми з метою визначення загальних і 
докладних принципів функціонування обліку 
в даній країні або на міжнародному рівні на 
певний період» [4, с. 48]. Автори зазначеного 
підручника звертають увагу на існування різ-
них рівнів формування облікової політики:

– макрополітика обліку як сфера діяль-
ності державних і міжнародних органів та 
інститутів, спрямована на стандартизацію та 
гармонізацію бухгалтерського обліку;

– мікрополітика обліку, що належить до 
компетенції керівника підприємства щодо 
формування фінансових звітів відповідно 
до цілей власника підприємства в рамках 

обов’язкових, але альтернативних правил і 
процедур, визначених на макрорівні управ-
ління обліком.

Отже, науковці облікову політику у широ-
кому розумінні визначають як ефективний 
інструмент управління обліком [5, с. 152], а 
у вузькому – як сукупність способів ведення 
обліку (вибір підприємством конкретних мето-
дик ведення обліку), яка дає змогу використо-
вувати різні варіанти відображення фактів гос-
подарського життя [4]. Облікова політика – це 
основа побудови та стандартизації обліку для 
цілей оподаткування прибутку та ефектив-
ності діяльності, обґрунтування нестандарт-
них варіантів обліку активів та зобов’язань, 
доходів та витрат з метою узгодження норм 
бухгалтерського і податкового законодавства.

Облікова політика повинна розроблюватися 
самостійно на кожному підприємстві неза-
лежно від форми власності та організаційно-
правової форми господарювання [2]. Вид еко-
номічної діяльності, нормативно-правова та 
організаційна структура підприємства, обсяги 
виробництва, наявність бухгалтерських квалі-
фікованих кадрів суттєво впливають на поло-
ження облікової політики підприємства. Вона 
обирається і обґрунтовується економічними, 
юридичними і бухгалтерськими службами під-
приємства, оформлюється відповідним орга-
нізаційно-розпорядчим документом (наказом 
про облікову політику) і затверджується керів-
ником відповідно до установчих документів. 
Необхідність затвердження наказу про облі-
кову політику для всіх юридичних осіб вста-
новлено на нормативному рівні.

Основними методологічними елементами 
облікової політики, згідно з Наказом Міністер-
ства фінансів України [6], є межа істотності, 
методи оцінки вибуття запасів; періодичність 
визначення середньозваженої собівартості 
одиниці запасів; порядок обліку і розподілу 
транспортно-заготівельних витрат тощо. Їх 
перелік кожне підприємство обирає само-
стійно та визначає в розпорядчому доку-
менті – наказі про облікову політику.

Формування облікової політики підприєм-
ства є досить складним процесом. Н.Н. Мака-
рова визначила етапи формування облікової 
політики підприємства, виходячи з реальних 
умов господарювання та принципів бухгал-
терського обліку та оподаткування (табл. 1).

Кожний етап має свої характерні риси, але 
найбільш важливим, на наш погляд, є про-
ектний етап, в межах якого необхідно визна-
читися саме з тими методологічними еле-
ментами облікової політики, які дають змогу 
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отримати максимальний результат від функці-
онування системи бухгалтерського, податко-
вого обліку, договірної та зарплатно-кадрової 
політики підприємства.

Облікова політика підприємства є елемен-
том цілісної системи бухгалтерського обліку. 
Тому вона повинна охоплювати всі аспекти 
обліку, а саме методичний, технічний та орга-
нізаційний.

Методичний аспект облікової політики 
визначає методи оцінки об’єктів обліку, поря-
док їх реєстрації для формування фінансових 
результатів та оцінки фінансового стану під-
приємства [7, с. 91]. Формуючи власну облі-
кову політику, підприємство повинно розкрити 
методи оцінки та обліку. Ці методи повинні 
бути застосованими під час складання річного 
фінансового звіту підприємства. Правильна 
та ефективна організація системи бухгалтер-
ського обліку залежить від цього аспекту, від-
повідно, його розробка є важливим моментом 
у формуванні облікової політики.

Методичний аспект облікової політики – це 
вибір найефективнішого ефективного варі-
анту із сукупності можливих методів обліку 
щодо порядку нарахування амортизації, 
оцінки матеріально-виробничих запасів, влас-
ного капіталу, випуску продукції та витрат на 
її виробництво, переліку резервів, видатків 
та платежів, оцінки кредиторської заборгова-
ності, визначення виручки від продажу про-
дукції, які відповідають умовам конкретного 
підприємства.

Технічний аспект облікової політики охо-
плює робочі засоби реалізації методичного 

аспекту. Він передбачає розроблення та 
затвердження робочого плану рахунків бух-
галтерського обліку на основі загальноприй-
нятого плану рахунків; форм первинних облі-
кових документів у тих випадках, коли для 
оформлення деяких господарських операцій 
не передбачені стандартизовані форми; форм 
внутрішньої бухгалтерської звітності; форми 
бухгалтерського обліку; порядку проведення 
інвентаризації; правил документообігу та тех-
нології обробки облікової інформації [8, с. 59]. 
Ключовим елементом облікової техніки є тех-
нологія обробки облікової інформації. Завдяки 
стрімкому розвитку комп’ютерних технологій 
підприємства використовують автоматизо-
вані систем обробки облікової інформації.

Організаційний аспект облікової політики 
охоплює положення, які необхідні для орга-
нізації роботи облікового апарату підприєм-
ства: вибір форми організації бухгалтерського 
обліку, виду і типу облікового апарату та роз-
робка системи внутрішнього контролю за гос-
подарськими операціями.

Важливим пунктом реалізації методоло-
гічного аспекту організації бухгалтерського 
обліку є те, що обрані методики обліку на під-
приємстві повинні бути закріплені в наказі 
про облікову політику підприємства. Наказ 
про облікову політику – це внутрішній доку-
мент підприємства, у якому розкриваються як 
методичні, так і техніко-організаційні питання 
ведення бухгалтерського обліку на підприєм-
стві. Він встановлює вибір правил ведення 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
з багатьох варіантів, що дозволені національ-

Таблиця 1
Етапи формування облікової політики підприємства [5]

Етап Характеристика етапу

Експертний

Здійснення комплексної експертизи фінансово-господарської діяльності під-
приємства, яка охоплює організаційну, юридичну, фінансову та комерційну. 
В межах цього підходу повинна бути проведена експертиза систем ведення 
бухгалтерського обліку, податкового обліку, документообігу; стану системи 
внутрішнього контролю; укладених договорів.

Проектний

Формування облікової політики починається з розроблення і обґрунтування 
рішень з використання та зміни використовуваних способів обліку на принци-
пово нові. На основі експертного висновку необхідно сформувати рекомен-
дації практичної реалізації проектного підходу: приведення системи бух-
галтерського обліку в повну відповідність із законодавством та договірними 
відносинами підприємства.

Адекватний

Визначення відповідності встановленим правилам визнання, розкриття 
інформації про зміни в бухгалтерській звітності, відображених в проекті облі-
кової політики. Зміною оціночного значення є коректування вартості активу. 
Коректування здійснюють, виходячи з оцінки фактичного стану справ на під-
приємстві, очікуваних прибутків.

Контрольний Метою цього етапу є вирішення проблем, які виникли в ході запровадження 
нового порядку обліку.
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ними або міжнародними стандартами бухгал-
терського обліку та звітності, чітко прописує 
ті, якими користується підприємство у своїй 
діяльності; цей вибір підтверджують своїми 
підписами керівник підприємства та головний 
бухгалтер.

Наказ про облікову політику є визначаль-
ним документом для організації бухгалтер-
ського обліку на підприємстві та орієнтиром 
для працівників бухгалтерії під час відтво-
рення господарських операцій, тому він пови-
нен у повному обсязі охоплювати особливості 
конкретного підприємства, відображати орга-
нізацію ведення обліку та створення звітності 
на підприємстві. Форма і зміст наказу про 
облікову політику підприємства не регламен-
туються на законодавчому рівні, а отже, роз-
робляються кожним підприємством на свій 
власний розсуд. Як правило, наказ містить 
такі розділи:

1) нормативи та методичні принципи 
ведення бухгалтерського обліку;

2) техніка бухгалтерського обліку;
3) організація бухгалтерського обліку 

[9, с. 15].
В першому можуть міститися такі пункти, як 

нормативна база, яка регулює процес ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності; 
межі істотності та операційного циклу; порядок 
оцінки необоротних активів; порядок нараху-
вання амортизації; методи оцінки запасів та 
витрат; види резервів [10, с. 154].

Другий розділ затверджує використовуваний 
план рахунків бухгалтерського обліку; форми 
обліку на підприємстві; порядок ведення доку-
ментації; форми бухгалтерських документів 
(якщо не передбачені стандартизовані форми); 
порядок проведення інвентаризації; порядок 
складання звітності тощо [10, с. 156].

Третій розділ пов’язаний з безпосередньою 
організацією бухгалтерського обліку: визна-
чається організаційна структура бухгалтерії; 
встановлюється відповідальність за організа-
цію бухгалтерського обліку; порядок призна-
чення та звільнення головного бухгалтера та 
працівників бухгалтерії тощо [10, с. 157].

Наказ про облікову політику видається 
в перший робочий день нового року і діє до 
закінчення календарного року [7, с. 8]. Прово-
дити зміни в змісті наказу про облікову полі-
тику протягом поточного періоду заборонено.

Згідно з П(С)БО 6 облікова політика може 
змінюватись лише у декількох випадках, а 
саме коли:

1) на підприємстві змінюються статутні 
вимоги;

2) змінюються вимоги органу, який затвер-
джує положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку;

3) зміни в обліковій політиці забезпечать 
достовірне відображення подій або операцій 
у фінансовій звітності [11].

Зазвичай облікова політика змінюється, коли 
на законодавчому рівні затверджуються нові 
норми, які стосуються окремих об’єктів бух-
галтерського обліку; коли відбуваються суттєві 
структурні та організаційні зміни (реорганізація, 
зміна власника тощо). Та у будь-якому разі зміна 
облікової політики повинна бути обґрунтована 
системою методів та прийомів оцінки результа-
тивності розробленої облікової політики.

Згідно з пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ [12] об’єктом 
оподаткування є прибуток, який визначається 
відповідно до правил бухгалтерського обліку, 
який коригується на встановлені Податковим 
кодексом різниці. За висновком С.В. Кучера, 
«підприємство при плануванні очікуваних 
розмірів податку на прибуток може обрати 
будь-який варіант з наданих податкових зако-
нодавством альтернатив. <…> одні альтерна-
тиви приводять до максимізації розмірів бази 
оподаткування податком на прибуток, інші – 
до отримання мінімальних розмірів бази опо-
даткування» [13, с. 153], які «умовно <…> 
поділено на дві групи: варіативні складові 
доходів та витрат, які чітко визначені Податко-
вим кодексом України, та варіативні складові 
доходів та витрат, які дозволені Податковим 
кодексом України за умов регулювання них в 
обліковій політиці підприємства» [13, с. 153].

Приймаючи рішення про вибір із дозво-
лених альтернатив облікової політики, необ-
хідно враховувати параметри, в рамках яких 
економічний суб’єкт вирішує ключові питання 
щодо узгодженості цілей облікової політики 
економічного суб’єкта з бухгалтерським і 
податковим законодавством, з його економіч-
ним потенціалом, допустимим рівнем ризику, 
пов’язаного з реалізацією облікової політики 
та економічною ефективністю певних методів 
облікової політики [14, с. 16].

Важливим аспектом забезпечення реаліза-
ції облікової політики є параметри щодо оцінки 
її результативності. Визначити результатив-
ність розробленої облікової політики підпри-
ємства та обґрунтувати необхідність її зміни 
можна за трьома показниками, які характе-
ризують рівень податкового навантаження 
підприємства податком на прибуток та ефек-
тивність діяльності підприємства: бухгалтер-
ський прибуток до оподаткування, витрати на 
податок на прибуток та податкові різниці.
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Під час прийняття наказу про облікову 
політику або внесення змін та доповнень до 
наявного слід орієнтуватися на аналітичні 
висновки щодо можливих наслідків обрання 
варіативних складових обліку доходів та 
витрат на ефективність господарської діяль-
ності підприємства відповідно до його страте-
гічних і тактичних цілей. З метою формування 
ефективної облікової політики пропонуємо 
доповнити методологічний розділ наказу про 
облікову політику аналітичною довідкою щодо 
статей фінансової та податкової звітності з 
урахуванням варіації зазначених показників 
залежно від ступеня впливу на них відповід-
них елементів облікової політики.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
кожне підприємство має можливість само-
стійно формувати та реально виконувати 
доцільну економічно обґрунтовану залежно 
від специфіки діяльності суб’єкта господарю-
вання облікову політику.

Облікова політика є планом роботи на один 
календарний рік не лише фінансових та бух-
галтерських служб, але й усього підприємства 
загалом. Облікова політика охоплює мето-

дичний, технічний та організаційний аспекти. 
Кожний з них розкриває певний бік облікової 
політики. Документально облікова політика 
відображається в Наказі про облікову полі-
тику підприємства.

Таким чином, можна сказати, що облікова 
політика підприємства – це закріплена вну-
трішньою документацією сукупність прин-
ципів, методів, правил ведення обліку, які 
повинні відповідати діючому законодавству в 
сфері бухгалтерського обліку, оподаткування 
та договірній політиці підприємства, а також 
сприяти отриманню максимального ефекту 
від роботи системи обліку.

Через те, що бухгалтерський облік є дина-
мічною системою, що постійно розвивається 
та пристосовується до інтересів різних груп 
користувачів звітності щодо оптимізації опо-
даткування та прийняття управлінських 
рішень щодо перерозподілу фінансових 
ресурсів на мікро- і макрорівнях економіки, 
вивчення облікової політики як інструмента 
для зниження податкового навантаження 
потребує подальших поглиблених аналітич-
них досліджень.
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У статті детально охарактеризовано такі ефективні форми кредитування агробізнесу, як аграрна розписка 
та вексель. Проаналізовано особливості застосування аграрних розписок і векселів в сучасних умовах, а та-
кож подано спільні та відмінні ознаки, переваги та недоліки їх використання. Відображено операції в бухгал-
терському обліку щодо видачі фінансових аграрних розписок.

Ключові слова: аграрна розписка, вексель, кредитування, дистриб’ютори, агробізнес, трейдери, акцепт.

Стендер С.В. АГРАРНАЯ РАСПИСКА И ВЕКСЕЛЬНАЯ ФОРМА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье подробно охарактеризованы такие эффективные формы кредитования агробизнеса, как аграр-
ная расписка и вексель. Проанализированы особенности применения аграрных расписок и векселей в со-
временных условиях, а также поданы общие и отличительные признаки, преимущества и недостатки их ис-
пользования. Отражены операции в бухгалтерском учете по выдаче финансовых аграрных расписок.

Ключевые слова: аграрная расписка, вексель, кредитование, дистрибьюторы, агробизнес, трейде-
ры, акцепт.

Stender S.V. AGRICULTURAL RECEIPTS AND PROMISSORY NOTES FORM AS ALTERNATIVE SOURCES 
OF LENDING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article described in detail is effective forms of agribusiness lending, as the agrarian bill, and the bill. The 
features of the application of agricultural receipts and bills in modern conditions, and also serves the common and 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Аграрна галузь посідає чільне місце 
в національній економіці і значною мірою 
впливає на її загальний стан. Попри еконо-
мічні труднощі, які спостерігаються в нашій 
країні, сільське господарство постійно зміц-
нює свої позиції. За окремими видами сіль-
ськогосподарської продукції Україна вийшла 
на провідні позиції у світі (експорт соняшни-
кової олії складає 52% світового виробництва 
зазначеного виду продукції, друге місце у 
світі за обсягами чистого експорту зернових). 
Також на зовнішніх ринках Україна успішно 
торгує зерном кукурудзи, ячменем, ріпаком, 
іншими культурами та м’ясо-молочною про-
дукцією. У великому асортименті виробля-
ється плодоовочева продукція, яка вирізня-
ється високою якістю і такими ж високими 
споживчими властивостями. Проте вітчизня-
ний агропромисловий комплекс стикається з 
численними труднощами, які заважають його 
подальшому розвитку. Понад усе йдеться 

про брак обігових коштів, нестачу кредитних 
ресурсів, відсутність привабливих інвести-
ційних інструментів. Особливо гостро брак 
коштів відчувають дрібні та середні сільгосп-
виробники, які практично не мають доступу 
до кредитних ресурсів комерційних банків. 
Нині питання аграрних розписок та векселів є 
дуже актуальним, оскільки саме вони стиму-
люватимуть стабільність і позитивну динаміку 
в агробізнесі. Задля забезпечення потреб 
аграріїв у фінансах у чинному законодавстві 
передбачені механізми їх кредитування шля-
хом видачі аграрної розписки чи векселя.

Великі компанії застосовують різноманітні 
фінансові інструменти: вони привчили своїх 
клієнтів до кредитів, векселів, аграрних роз-
писок та застосування хеджування товар-
них цін, що дало змогу розв’язати проблему 
із залученням кредитних коштів для прове-
дення господарської діяльності. А малий та 
середній бізнес повною мірою не викорис-
товує ці інструменти. Аграрні підприємства 
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мають обмежений доступ до кредитів банків, 
що зумовлено недостатньою фінансовою 
стійкістю, відсутністю ліквідного забезпе-
чення кредитів, відсутністю реально діючого 
страхового захисту, недостатнім рівнем дер-
жавної підтримки кредитування та низькою 
прибутковістю діяльності. Через ці проблемні 
моменти сільськогосподарські товаровироб-
ники повинні мати альтернативні варіанти 
кредитування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних засад та практич-
ного досвіду функціонування фінансово-кре-
дитного механізму агропромислового комп-
лексу приділяється велика увага з боку таких 
вітчизняних науковців, як В.М. Алексійчук, 
О.Є. Ґудзь, М.Я. Дем’яненко, І.Г. Кириленко, 
І.І. Лукінов, П.Т. Саблук, І.В. Карпова. Безпосе-
редньо дослідженню аграрних розписок та век-
селів як фінансового інструмента для забез-
печення аграріїв необхідними кредитними 
коштами присвячені роботи Т.М. Коваленко, 
Т.С. Тимошенко та інших науковців. Однак 
запровадження механізму аграрних розписок 
на вітчизняному ринку є досить новим про-
цесом, який потребує ґрунтовних досліджень. 
Сучасний стан аграрного виробництва вима-
гає подальших поглиблених досліджень для 
визначення оптимального механізму функці-
онування цього важливого сектору економіки.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Останніми роками 
фінансово-кредитне забезпечення сільсько-
господарських товаровиробників здійсню-
ється за рахунок власної підприємницької 
діяльності, залучення фінансових ресурсів 
комерційних банків, постачальників матері-
ально-технічних ресурсів, кредитних спілок та 
державної фінансової підтримки [1, с. 212]. На 
жаль, механізм комерційного кредитування, 
особливо його вексельний різновид та аграрні 
розписки, ще мало використовується в аграр-
ному секторі, що пов’язано з недостатністю 
системи інформації про кредитоспроможність 
позичальників та недостатній рівень кваліфі-
кації керівників і спеціалістів господарств у 
сфері фінансових відносин [2, с. 153]. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Завданням статті є теоретичне 
обґрунтування необхідності запровадити в 
сучасних кризових умовах такі ефективні 
інструменти кредитування в аграрний бізнес, 
як аграрна розписка, вексель, а також прак-
тичне значення цих заходів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «аграрна розписка» вперше 

з’явилося в Законі України «Про аграрні роз-
писки» (далі – Закон). Саме цим Законом для 
аграріїв було запроваджено новий механізм 
залучення коштів для ведення агробізнесу. 
Відповідно до приписів ст. 1 цього Закону 
аграрна розписка – товаророзпорядчий доку-
мент, що фіксує безумовне зобов’язання 
боржника, яке забезпечується заставою, здій-
снити поставку сільськогосподарської продук-
ції або сплатити грошові кошти на визначених 
у ньому умовах [3].

Відповідно до Закону виділяються два види 
аграрних розписок: товарна та фінансова. 
Під товарною аграрною розпискою розумі-
ється така аграрна розписку, що встановлює 
безумовне зобов’язання боржника за нею 
здійснити поставку узгодженої сільськогоспо-
дарської продукції, якість, кількість, місце та 
строк поставки якої визначені аграрною роз-
пискою (ст. 3 Закону). А фінансовою аграрною 
розпискою визнається така аграрна розписка, 
що встановлює безумовне зобов’язання 
боржника сплатити грошову суму, розмір якої 
визначається за погодженою боржником і 
кредитором формулою з урахуванням цін на 
сільськогосподарську продукцію у визначених 
кількості та якості (ст. 5 Закону) [3].

Керуючись нормами Закону, можемо ска-
зати, що «механізмом кредитування» за допо-
могою аграрних розписок можуть скориста-
тися лише ті аграрії, яким на праві власності 
або на відповідному речовому праві належить 
земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення.

Аграрна розписка (товарна чи фінан-
сова) підлягає обов’язковому нотаріальному 
посвідченню. Нотаріальна форма аграрної 
розписки, з одного боку, зміцнює впевненість 
учасників операції в її законності, непоруш-
ності, а з іншого – сприяє здорожченню поді-
бного механізму.

В нинішніх умовах ставка державного 
мита в розмірі 0,01% не повинна стати сут-
тєвою перепоною для використання меха-
нізму кредитування агробізнесу. Проте все 
ж таки на даний момент аграрна розписка 
є більш витратною порівняно з векселем, 
бланк якого коштує приблизно 30 грн. (напри-
клад “UniCreditBank” пропонує своїм клієнтам 
бланки векселів залежно від умов співпраці 
вартістю від 15 грн. до 30 грн.).

До того ж варто пам’ятати, що якщо агро-
виробник вирощує декілька видів сільськогос-
подарської продукції, то на кожен з цих видів 
він зобов’язаний видати окрему аграрну роз-
писку (ст. 9 Закону) [3]. У зв’язку з цим таке 
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«розпорошування сил» навряд чи видається 
доцільним, оскільки це сприяє подорожчанню 
механізму кредитування, вимагаючи додатко-
вих затрат на нотаріальні послуги.

Загалом механізм кредитування за 
аграрною розпискою включає мінімум двох 
суб’єктів, проте, як правило, їх три. Так, сто-
ронами правовідношення можуть бути без-
посередньо аграрії, дистриб’ютори та трей-
дери. Як правило, дистриб’ютори надають 
аграріям товари, необхідні для вирощування 
сільськогосподарської продукції (насіння, 
добрива, засоби боротьби зі шкідниками 
тощо). Звичайно, дистриб’ютору, якому пер-
вісно видається аграрна розписка (у разі 
видачі саме товарної аграрної розписки), не 
потрібен майбутній урожай, адже останній 
має бути реалізований, кошти мають бути 
виручені. Для дистриб’ютора інтерес станов-
лять саме кошти, які він бажає отримати за 
той товар, що був наданий аграрію. У цьому 
разі дистриб’ютор може віддати своє право за 
аграрною розпискою третій особі. Такою осо-
бою стає трейдер, який восени або в інший 
час після збору урожаю (завершення марке-
тингового року) звернеться до аграрія з вимо-
гою постачання товару.

Подібна схема взаємовідносин надає агра-
рію суттєву перевагу: зобов’язання з поставки 
товару або сплати коштів у будь-якому разі 
прив’язано до збору урожаю, а у разі невро-
жаю дата виконання зобов’язань за погоджен-
ням з кредитором може бути перенесена на 
наступний маркетинговий рік.

Інтереси кредитора в будь-якому разі 
істотно забезпечуються заставою майбут-
нього урожаю. При цьому розмір застави пови-
нен бути не меншим за розмір зобов’язання 
за аграрною розпискою. Це дає підстави для 
висновку про повне, а не часткове забезпе-
чення вимог кредитора, що робить аграрну 
розписку привабливою для використання.

Водночас під час ведення агробізнесу 
товаровиробники використовують різні меха-
нізми залучення ресурсів, найпопулярнішим з 
яких є застосування вексельної форми креди-
тування.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» вексе-
лем є цінний папір, який посвідчує безумовне 
грошове зобов’язання векселедавця або його 
наказ третій особі сплатити після настання 
строку платежу визначену суму власнику век-
селя (векселедержателю). Як відомо, векселі 
можуть бути простими або переказними та 
існують виключно у документарній формі [4].

Крім того, згідно з приписами ч. 1 ст. 4 
Закону України «Про обіг векселів в Україні» 
видавати переказні і прості векселі можна 
лише для оформлення грошового боргу 
за фактично поставлені товари, виконані 
роботи, надані послуги. Для розуміння право-
вої природи розрахунків за допомогою вексе-
лів наведено визначення простого (соло) век-
селя та переказного векселя (тратти) [5].

Так, простим векселем є борговий цінний 
папір, що містить у собі письмове безумовне 
зобов’язання боржника сплатити визначену 
суму грошей своєму кредитору. А під пере-
казним векселем (траттою) розуміють борго-
вий цінний папір, що містить письмову вка-
зівку векселедержателя (трасанта) особі, 
на яку виставлений вексель, тобто платнику 
(трасату), сплатити визначену суму грошей 
пред’явнику векселя або особі, вказаній у век-
селі (ремітенту), через визначений термін або 
за вимогою.

Вся сутність «кредитування» за допомо-
гою простого векселя зводиться до того, що 
сам агровиробник безпосередньо видає на 
ім’я дистриб’ютора вексель в рахунок оплати 
за виконані роботи, поставлені товари, надані 
послуги. І вже потім дистриб’ютор сам вирішує, 
що саме йому робити з таким борговим цінним 
папером (пред’являти його до оплати самому 
або ж відступити третій особі шляхом вчинення 
передавального напису – індосаменту).

При цьому реєстр виданих простих век-
селів веде сам агровиробник, саме на ньому 
лежить цей тягар, що вимагає понесення 
додаткових затрат. Не в останню чергу агро-
виробники у зв’язку з цим віддають пере-
вагу оформленню саме переказних векселів 
(тратт). Сторонами з переказного вексель-
ного правового відношення є кредитор (век-
селедавець, трасант), боржник за векселем 
(платник, трасат) та особа, за наказом якої 
має бути складено платіж, (ремітент). Проте 
механізм використання тратт досить склад-
ний, особливо для малих та середніх агро-
виробників, оскільки, як правило, такі опе-
рації потребують банківського сегменту. Так, 
не кожний дистриб’ютор захоче відправляти 
товари агропідприємству без належного на те 
забезпечення у вигляді авалювання векселя.

Під авалем розуміється вексельна порука, 
згідно з якою банк (аваліст) бере на себе від-
повідальність перед держателем векселя 
за виконання трасатом, акцептантом або 
індосантом зобов’язань із оплати переказ-
ного векселя. Для того щоб отримати агро-
підприємству ресурси від дистриб’ютора, 
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йому необхідно звернутися до обслуговую-
чого банку та затвердити ліміт авалювання 
векселів. Стосовно вказаної інформації банк 
видає агропідприємству інформаційний лист, 
який є для дистриб’ютора індикатором пла-
тоспроможності, впевненості у гарантованій 
оплаті у разі неплатежу за векселем. Далі 
дистриб’ютор на підставі заявок агропідпри-
ємства готує товари для відправки, проте з 
урахуванням пункту договору, що розрахунки 
будуть проводитися за допомогою переказ-
ного векселя. З урахуванням приписів ч. 3 
ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в 
Україні» у разі видачі (передачі) векселя від-
повідно до договору припиняються грошові 
зобов’язання щодо платежу за цим дого-
вором та виникають грошові зобов’язання 
щодо платежу за векселем [5].

Можливий безпосередньо варіант, 
коли сторони обмінюються документами, 
дистриб’ютор забирає акцептований век-
сель, а агровиробник отримує товаросупро-
відні документи на товар. Водночас у сфері 
здійснення господарської діяльності часто 
практикується передача відповідного акцеп-
тованого та уже авальованого векселя проти 
виставлених товаросупровідних докумен-
тів. Так, дистриб’ютор подає до свого банку 
товаросупровідні документи на товар разом 
з переказним векселем. Банк векселедавця 
пересилає банку платника (трасата) переказ-
ний вексель, після чого останній передається 
безпосередньо платнику.

А платник здійснює акцепт векселя. Варто 
відзначити, що акцепт надписується в лівій 
частині лицьового боку векселя і виражається 
словами «акцептований; прийнято; заплачу», 
а також обов’язковим є підпис платника. Після 
цього платник (трасат) передає вексель для 
авалювання до свого банку. Останній здій-
снює авалювання векселя. Платіж за переказ-
ним векселем може бути забезпечений ава-
лем повністю або в частині його суми. Аваль 
вчинюється або на самому переказному век-
селі, або на алонжі. Він виражається словами 
«вважати за аваль» або будь-яким іншим рів-
нозначним формулюванням та підписується 
тим, хто надає аваль. Після цього авальо-
ваний вексель виставляється проти товаро-
супровідних документів банку векселедавця 
(трасанта): вексель передається трасанту, а 
товаросупровідні документи – банку-трасату. 
Банк-трасат після отримання товаросупро-
відних документів передає їх платнику, який 
уже і отримує товар. Після цього всі питання з 
поставки вважаються закритими.

Тратта є оборотним документом і може 
передаватися одним векселедержателем на 
користь іншого індосаментом. Індосамент 
робиться на зворотному боці векселя або на 
додатковому аркуші (алонжі) та підписується 
індосантом (особою, що зробила переда-
вальний напис). Відзначимо, що індосаменти 
можуть бути декількох видів:

1) іменний (повний) – зазначається назва 
або ім’я нового тримача, якому індосант пере-
дає усі права та вимоги за векселем;

2) бланковий – без зазначення назви 
особи, наказу якої необхідно здійснити пла-
тіж (вексель вважається виставленим на 
пред’явника).

Векселедержатель за бланковим індоса-
ментом може або заповнити бланк своїм іме-
нем, або заповнити його іменем якої-небудь 
третьої особи, або передати вексель третій 
особі, не заповнюючи бланк та не здійсню-
ючи індосамент. Відповідальність за виплату 
суми за векселем перед останнім векселе-
тримачем, якому передані права та вимоги 
за векселем, солідарно несуть боржник та всі 
особи, які є тримачами (попередні індосанти). 
Відзначимо, що бланковий індосамент у будь-
який момент можна перетворити на повний, 
зробивши над попереднім написом позначку, 
наказу якої особи передається даний вексель.

Платник, оплачуючи вексель, може вимагати, 
щоб вексель був вручений йому векселедер-
жателем з розпискою про одержання платежу. 
Векселедержатель не може відмовитись від 
прийняття часткового платежу, платник може 
вимагати відмітки про такий платіж на векселі і 
видачу йому про це розписки (ст. 39 Женевської 
конвенції, якою запроваджено Уніфікований 
закон про переказні векселі та прості векселі).

Під час пред’явлення векселя до оплати 
трасат зобов’язаний виконати вексельне 
зобов’язання. В іншому випадку кредитор має 
право звернутися до нотаріуса з заявою про 
вчинення протесту векселя. Згідно з ч. 3 ст. 44 
Женевської конвенції протест у неплатежі за 
переказним векселем, який підлягає оплаті 
на визначену дату або у визначений строк від 
дати складання чи від пред’явлення, повинен 
бути здійснений в один із двох робочих днів, 
які настають за днем, у який вексель підлягає 
оплаті. При цьому, керуючись приписами ст. 8 
Закону України «Про обіг векселів в Україні», 
можна сказати, що вексель, опротестований 
нотаріусом у встановленому законом порядку, 
є виконавчим документом [5].

Таким чином, вексель як форма кредиту-
вання агробізнесу є привабливою формою 
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для кредиторів (векселедержателів, ремітен-
тів, трасантів) з огляду на простоту та захи-
щеність інтересів у разі невиконання век-
сельного зобов’язання і, звичайно, високу 
ліквідність векселя як цінного паперу на ринку 
фінансових послуг.

Водночас як аграрна розписка, так і век-
сель мають спільні та відмінні ознаки, свої 
переваги / недоліки, вміло використовуючи 
які, можна обирати той чи інший фінансовий 
інструмент. Так, до спільних рис можна відне-
сти те, що вказані фінансові інструменти:

– є механізмом залучення ресурсів з від-
строчкою платежу;

– встановлюють безумовне боргове 
зобов’язання аграрія;

– можуть бути передані третій особі 
(напис «Відступлено» та індосамент);

– не можуть бути нерухомістю, переве-
дені у форму без належних документів;

– набувають статусу виконавчих документів 
у разі вчинення виконавчого напису (протесту).

До відмінних же рис аграрної розписки та 
векселя можна віднести те, що:

– аграрна розписка видається як проти 
грошей, так і проти продукції, а вексель – 
лише проти поставлених товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг (розписка є більш уні-
версальною);

– аграрна розписка забезпечується заста-
вою майбутнього врожаю, а вексель не міс-
тить такої обов’язкової умови (розписка 
краще забезпечує інтереси кредитора);

– виконання зобов’язання за аграрною 
розпискою можливе шляхом як поставки про-
дукції, так і сплати грошей, а за векселем – 
лише сплатою грошей (вексель є менш уні-
версальним);

– аграрна розписка є більш «дорогим» 
інструментом кредитування, адже підлягає 
нотаріальному посвідченню, а вексель – ні 
(розписка є більш витратною);

– індосамент при векселі може бути як імен-
ним, так і бланковим, а при відступленні прав 
за аграрною розпискою обов’язкове зазначення 
нового кредитора (вексель є мобільнішим у 
сфері визначення особи кредитора);

– часткове виконання за аграрною розпис-
кою допускається лише за згодою кредитора, 
а держатель векселя не може відмовитися 
від прийняття часткового платежу (вексель є 
більш гнучким);

– аграрна розписка видається до завер-
шення технологічного циклу виробництва, а 
вексель може видаватися як на більш корот-
кий, так і на більш тривалий строк (вексель є 
більш мобільним) [6].

Оскільки за своєю сутністю аграрна роз-
писка відноситься до боргових цінних папе-
рів, то й їх бухгалтерський облік має вестись 
за правилами, встановленими для боргових 
цінних паперів, зокрема векселів [7].

Отже, отримані аграрні розписки мають 
бути відображені, відповідно, на субрахунку 
341 «Короткострокові векселі, одержані в 
національній валюті» або 182 «Довгострокові 
векселі одержані» залежно від того, на забез-
печення короткострокової або довгострокової 
дебіторської заборгованості вони були одер-
жані. Видані аграрні розписки будуть відо-
бражені у складі короткострокових (субра-
хунок 621 «Короткострокові векселі, видані 
в національній валюті») або довгострокових 
зобов’язань (субрахунок 511 «Довгострокові 
векселі, видані в національній валюті») теж 
залежно від того, на забезпечення коротко-

Таблиця 1
Відображення в бухгалтерському обліку операцій  

щодо виданої фінансової аграрної розписки

№ 
з/п

Зміст господарської 
операції

Бухгалтерський 
облік Сума, 

грн.

Коригування фінансового 
результату до 
оподаткування

Д-т К-т Збільшення Зменшення

1 Отримано товар від 
ТОВ «Б» 281 631 10 000,00 – –

2 Відображено ПК з ПДВ 641 631 2 000,00 – –

3
Видано ТОВ «Б» 
фінансову аграрну 
розписку

631 621 12 000,00 – –

4
Погашено заборго-
ваність за виданою 
фінансовою аграрною 
розпискою

621 311 12 000,00 – –
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строкової або довгострокової кредиторської 
заборгованості вони були видані. Наведемо 
умовний приклад операцій щодо виданої 
фінансової аграрної розписки: ТОВ «А» отри-
мало від ТОВ «Б» товар вартістю 12 000 грн. 
з ПДВ. ТОВ «А» видало ТОВ «Б» фінансову 
аграрну розписку(табл. 1).

Висновки з цього дослідження. Прово-
дячи детальне дослідження питання забез-
печення АПК кредитними ресурсами, було 
зроблено висновок, що як аграрна розписка, 
так і вексель мають свої переваги та недо-
ліки. Однозначно можна стверджувати, що 

вексельна форма кредитування агробізнесу 
неможлива у формі первісного надання гро-
шей (вексель опосередковує зобов’язання з 
поставки товарів, виконання робіт, надання 
послуг). У цьому аспекті аграрна розписка 
має суттєві переваги над таким уже досить 
сталим механізмом залучення ресурсів. Зага-
лом аграрні розписки можуть стати для укра-
їнського агробізнесу саме тим інструментом, 
який допоможе подолати системну кризу у 
сфері виробництва та збуту сільськогоспо-
дарської продукції, відкриє нові можливості 
для розвитку галузі.
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на основі інституційного підходу та бенчмаркингу
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У статті розглянуто науково-методичні підходи до формування системи інтегрованого обліку підприємства. 
Досліджено сутність інституційного підходу та бенчмаркингу, а також їх значення в системі управління вироб-
ництвом. Охарактеризовано процеси планування, бюджетування і прогнозування як предметні напрями, які 
сьогодні є найбільш затребуваними на ринку ухвалення управлінських рішень. Особливу увагу звернено на 
бюджетування як процес, який враховує потреби великих підприємств, даючи змогу складати бюджети для 
кожної бізнес-одиниці і для кожного із структурних підрозділів. При цьому консолідація може здійснюватися 
на будь-якому рівні організаційної структури.

Ключові слова: бенчмаркинг, інституційний підхід, інтегрований облік, контроль, управлінські рішення.

Шевченко Л.Я. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИО-
НАЛЬНОГО ПОДХОДА И БЕНЧМАРКИНГА

В статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию системы интегрированного учета 
предприятия. Исследованы сущность институционального подхода и бенчмаркинга, а также их значение в 
системе управления производством. Охарактеризованы процессы планирования, бюджетирования и прогно-
зирования как предметные направления, которые сегодня являются наиболее востребованными на рынке 
принятия управленческих решений. Особое внимание уделено бюджетированию как процессу, который учи-
тывает потребности крупных предприятий, позволяя составлять бюджеты для каждой бизнес-единицы и для 
каждого из структурных подразделений. При этом консолидация может осуществляться на любом уровне 
организационной структуры.

Ключевые слова: бенчмаркинг, институциональный подход, интегрированный учет, контроль, управлен-
ческие решения.

Shevchenko L.Y. DEVELOPMENT OF CONCEPTION OF THE INTEGRATED ACCOUNT ON BASIS 
OF INSTITUTIONAL APPROACH AND BENCHMARKING

We consider scientific-methodical approaches to formation of integrated accounting company. The essence of 
the institutional approach and benchmarking and their importance in the management of production. Characterized 
the planning, budgeting and forecasting, as the subject areas that are currently the most popular in the market de-
cision making. Particular attention is given to budgeting as a process that takes into account the needs of large en-
terprises, allowing a budget for each business unit and for each of the business units. This consolidation may occur 
at any level of the organizational structure.

Keywords: benchmarking, institutional approach, integrated accounting, control, management decisions.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Інтеграція бюджетування та всіх 
видів обліку, аналізу і контролю вносить в 
наукову теорію бухгалтерського обліку таке 
поняття, як «бачення», тобто опис майбутньої 
діяльності підприємства та системи оподатку-
вання на перспективу, можливість виявляти 
відхилення та оперативно вносити коригу-
вання, що відображає всі найбільш істотні 
характеристики діяльності підприємства, його 
місію, тобто його призначення, систему опо-
даткування діяльності і розрахунків з держа-
вою за податками.

Сьогодні намітилася тенденція інтегру-
вання всіх видів обліку і бюджетування, 

контролю і аналізу в процес управління 
виробництвом, який вимагає дотримання 
загальних закономірностей менеджменту і 
відображає взаємозв’язки між різними еле-
ментами управлінської системи процесу 
виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розробку концепту-
альних основ інтегрованого обліку зробили 
такі провідні вчені, як, зокрема, О.М. Бра-
дул, Ф.Ф. Бутинець [1, с. 132], Б.І. Валуєв, 
С.Ф. Голов, В.Ф. Максимова, Н.М. Малюга, 
але питання застосування концепції інтегро-
ваного обліку суб’єктами господарювання 
висвітлені недостатньо.

© шевченко л.Я.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є поглиблення тео-
ретико-методологічних досліджень інститу-
ційного підходу та бенчмаркингу в системі 
інтегрованого обліку та управління виробни-
цтвом на цій основі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В ідеалі діяльність будь-якої частини 
(бізнес-одиниці, підрозділу) підприємства 
повинна сприяти вирішенню завдань, що сто-
ять перед підприємством загалом. Але, на 
жаль, так буває далеко не завжди. Будь-який 
підрозділ має свої інтереси, і найчастіше вони 
лише частково відповідають інтересам під-
приємства. Ресурси витрачаються даремно, 
виробнича ефективність знижується. Ситуа-
ція ще більше ускладнюється, якщо стратегіч-
ний план час від часу коригується з урахуван-
ням мінливих економічних умов.

Іноді виникає питання про те, якою мірою 
інтегрований облік замінює традиційні засоби 
планування, управлінського обліку або фінан-
сово-економічного аналізу. Відповідь про-
ста: з появою інтегрованого обліку традиційні 
облікові методи і підходи не відкидаються, 
просто їх роль в системі управління збагачу-
ється багатьма новими можливостями. Біль-
шість з них органічно «вбудовується» в інте-
грований облік, наприклад, звичні показники 
фінансового стану або операційного аналізу 
відіграють роль ключових показників ефек-
тивності. Інші управлінські методики є взаємо-
доповнюючими по відношенню до інтегрова-
ного обліку, наприклад, методи бюджетування 
використовуються для планування реальних 
дій, необхідних для реалізації мети, сформу-
льованої в системі інтегрованого обліку.

Одним із важливих обмежень інтегрованого 
обліку є те, що ця система не є засобом побу-
дови корпоративної культури. Швидше навпаки: 
функціонування інтегрованого обліку вимагає, 
щоб відповідна корпоративна культура вже 
була створена. Наші дослідження показали 
значне зростання інтересу топ-менеджерів до 
інструментів, які пов’язують цілі підприємства з 
їх обліково-бюджетним передбаченням та наяв-
ними даними для аналізу і контролю.

Чим тут може допомогти інтегрований 
облік? Тим, що цей підхід дає змогу сфоку-
сувати увагу менеджерів усіх рівнів і всіх під-
розділів на досягненні глобальних цілей, що 
стоять перед підприємством загалом.

Дійсно, система управління – це люди 
(менеджери), що реалізують певні функції 
(бізнес-процеси) управління (або впливають 
на ці процеси) відповідно до певних правил 

(методиками, заснованими на концепціях 
загального характеру) та за підтримки від-
повідних конкретних систем. Власне кажучи, 
подібне структурування цілком доречне для 
будь-якої системи управління. Проте еле-
менти системи інтегрованого обліку мають 
деякі риси, що випливають з її специфіки.

Виявлення неефективних процесів у 
виробництві дає змогу приймати обґрунтовані 
рішення: іноді повна відмова від неефектив-
ного процесу може принести більше користі, 
ніж спроби його реорганізувати або налаго-
дити по-іншому. Це ж саме стосується і орга-
нізації інтегрованого обліку.

Необхідним елементом інтегрованого обліку 
є стратегічні ініціативи, що є реальними діями 
або програмами дій щодо реалізації передба-
ченого та досягнення стратегічних цілей. Стра-
тегічні ініціативи – це перелік зусиль, які слід 
зробити для досягнення стратегічного резуль-
тату. Інакше кажучи, стратегічні ініціативи є не 
чим іншим, як тактичним заходами, що дають 
змогу реалізувати стратегію. Їх можна перед-
бачити, а їх виконання можна контролювати в 
системі інтегрованого обліку.

Звідси випливає, що інтегрований облік 
припускає певний ступінь свободи: різні під-
приємства і навіть різні бізнес-одиниці всере-
дині одного підприємства можуть застосову-
вати різні управлінські практики, які, на їхню 
думку, найбільш ефективні. Втім, управлінські 
практики, як правило, базуються на одних і тих 
же або подібних концептуальних принципах.

Підводячи підсумок, можна сказати, що 
інтегрований облік дає змогу усунути розрив 
між розробкою стратегії та її практичною реа-
лізацією, оцінити саме передбачення і окремі 
процеси діяльності, оперативно реагувати на 
зміну зовнішніх умов. Водночас не варто пере-
оцінювати можливості інтегрованого обліку як 
управлінської методології. Де ж проходять 
межі застосовності інтегрованого обліку?

Сутність методології інтегрованого обліку 
полягає в тому, що вона дає змогу пов’язати 
між собою стратегію підприємства, показ-
ники, що характеризують його діяльність, і 
конкретні дії, спрямовані на реалізацію стра-
тегії. Але для того, щоб бути основою для 
постановки цілей і планування реальних дій, 
стратегія повинна бути певним чином форма-
лізована. Саме цим шляхом слід іти, запро-
понувавши спосіб структурованого опису як 
самого обліку, так і факторів, що забезпечу-
ють його реалізацію.

Що дозволяє і чого не дозволяє інтегрова-
ний облік? Рух інформації на стратегічному 
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рівні інтегрованого обліку можна предста-
вити у вигляді замкнутого циклу, що включає 
такі кроки:

1) декомпозиція обліку від загальних цілей 
до конкретних дій;

2) тестування обліку на моделі підприєм-
ства з «прогоном» різних сценаріїв розвитку 
і вибором найбільш ефективного шляху до 
поставлених цілей;

3) розподіл конкретних дій з реалізації 
бачення інтегрованого обліку і певної відпо-
відальності всього підприємства, причому це 
має бути зроблено в термінах, зрозумілих спів-
робітникам, і відносно повсякденних дій, які 
зрозумілі виконавцям та членам колективу;

4) моніторинг реалізації бачення інтегро-
ваного обліку і контроль виконання постав-
лених завдань, що дадуть змогу своєчасно 
втручатися в процеси, які гальмують загаль-
ний розвиток, або виявляти які-небудь нові 
закономірності і використовувати їх для кори-
гування стратегії;

5) коригування проекту як необхідності 
регулярно «оглядатися по сторонах», своє-
часно виявляти нові можливості і викорис-
товувати їх, а також виключати з інтегрова-
ного обліку застарілі і неефективні елементи 
обліку і його складових.

Перевага інтегрованого обліку полягає ще 
й в тому, що традиційні показники в обліку 
доповнюються плановими нефінансовими 
параметрами, натуральними величинами, які 
часто роблять не менш важливий вплив на 
успіх підприємства. Крім того, інтегрований 
облік дає змогу виявити бізнес-процеси, які 
мають як позитивний, так і негативний вплив 
на загальні результати діяльності.

Перш за все інтегрований облік не замінює 
вже наявні методи планування, управління, 
аналізу і контролю, які як реально викорис-
товуються на підприємстві, так і розроблені 
лише теоретично. Більше того, інтегрований 
облік і не ставить перед собою такої мети, 
яка полягає в іншому: створити механізм або, 
можна сказати, управлінське середовище, 
що дасть змогу підприємству швидко освою-
вати і ефективно використовувати вже наявні 
методи управління, а саме ті, які на поточний 
момент є найбільш ефективними з точки зору 
глобальних цілей підприємства.

Перерахованих якостей та перспектив роз-
витку достатньо для повного опису значення 
інтегрованого обліку. Але водночас його тео-
рія не обмежує кількість точок зору на розви-
ток бізнесу, його облікове відображення ціл-
ком допускає застосування додаткових або 

уточнення наявних перспектив, актуальних 
для кожного конкретного підприємства. Той, 
хто має достатнє уявлення про сучасні тен-
денції теорії та практики організації обліку, 
може заперечити, що перераховані області 
його поліпшень властиві й іншим підходам, 
наприклад, концепції обліку ресурсів підпри-
ємства. Насправді ефект від впровадження 
інтегрованого обліку також досягається і за 
рахунок інтеграції, не лише за рахунок відно-
син співробітництва, але й за рахунок опера-
тивності та надійності управлінських рішень, 
їх реального і своєчасного відображення. Кон-
цепція інтегрованого обліку сама по собі не є 
управлінською методологією. Інтегрований 
облік – це лише підхід, свого роду механізм, 
який спирається на наявні теорії та методи 
обліку і управління, що приводять їх в дію, 
відповідно, з урахуванням особливостей кон-
кретного підприємства. При цьому інтегрова-
ний облік не тільки залучає управлінські теорії 
та методи в практику корпоративного управ-
ління і відображення його результатів, але й 
прагне ув’язати їх в єдиний комплекс, ґрун-
туючись на глибокому усвідомленні завдань 
підприємства і рушійних сил бізнесу [1, с. 24].

Будь-яка методологія управління містить 
два рівні: концептуальну основу і конкретні 
практичні методики. Перший з них включає 
найбільш загальні методи і підходи, які не 
залежать від умов, в яких діє конкретне під-
приємство. Сюди відносяться різні методи 
інтегрованого обліку, виробничого та фінансо-
вого планування, цільового управління, нор-
мативної бази, а також вимог щодо подання 
фінансової звітності. Всі ці методи і підходи 
докладно описані в навчальній літературі, а 
деякі з них (такі, як вимоги до фінансової звіт-
ності) закріплені міжнародними і національ-
ними нормативними документами.

Будь-яка облікова концепція вдала 
настільки, наскільки вона дає змогу 
розв’язувати насущні проблеми реального 
стану бізнесу. Тут доречно згадати, що управ-
ління, як і облік, буває оперативним, так-
тичним і стратегічним. Оперативний рівень 
управління є найбільш детальним, він має на 
увазі управління окремими операціями (тран-
закціями). Що ж стосується тактичного і стра-
тегічного рівнів, то тут менеджери вирішують 
більш загальні завдання, тому, як правило, 
використовують агреговані дані.

Що ж стосується інтегрованого обліку, то 
ця концепція акцентує увагу управлінців не 
тільки на самих виробничих і фінансових 
результатах, але й на факторах, що створю-
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ють їх, таких як, наприклад, знання, рівень 
обслуговування клієнтів, ефективність здій-
снення внутрішніх процесів. На підприємстві 
не можна ініціювати обґрунтовані зміни, якщо 
неможливо оцінити подібні нематеріальні 
чинники, оскільки «не можна управляти будь-
чим, якщо немає можливості це виміряти».

Практична реалізація методології інтегро-
ваного обліку, як і інших методів цільового 
управління, вимагає певних зусиль з обробки 
інформації, а отже, застосування спеціальних 
інформаційних технологій.

Сучасному менеджеру непросто розібра-
тися у великій кількості різних облікових теорій 
і методів та зробити для свого підприємства 
кращий вибір. Проведений нами детальний 
аналіз сильних і слабких сторін різних концеп-
цій дає змогу вибрати для конкретного під-
приємства найбільш ефективний інструмент 
управління і обліку. Для цього інформацію 
слід викладати доступною мовою і не переоб-
тяжувати зайвим теоретизуванням і витягами 
із застарілих джерел, бо це не тільки змушує 
переосмислити уявлення про систему інстру-
ментів обліку, але й викликає непереборне 
бажання застосувати ці методи на практиці.

Для того щоб управлінські рішення були 
економічно обґрунтованими, менеджер пови-
нен володіти адекватною інформацією, при-
чому інформація ця повинна бути доступна 
у формі, зручній для аналізу і контролю. Кри-
терії якості обліково-управлінської інформації 
добре відомі: доречність, достовірність, порів-
нянність, зрозумілість. Без якісної інформації 
будь-яке рішення або план не може вважатися 
обґрунтованим, а менеджеру доводиться пра-
цювати «на дотик», покладаючись головним 
чином на свою інтуїцію та досвід. З погляду 
інтегрованого обліку рішення мають бути 
засновані на фактах, що досягається шляхом 
використання оброблених і проаналізованих 
даних, отриманих з надійних, контрольованих 
джерел. У цьому відношенні принципи такого 
обліку відповідатимуть підходам, закладеним 
у системах бізнес-інтелекту.

Кваліфікований менеджер завжди шукає 
шляхи найбільш ефективного використання 
наявних ресурсів і можливостей. Один з 
методів, що добре зарекомендував себе на 
практиці, – це моделювання різних сцена-
ріїв (аналіз «що – якщо»). Проте найчастіше 
це вдається зробити лише на рівні окремого 
підрозділу або бізнес-одиниці. Інтегрований 
облік передбачає застосування принципів 
ситуаційного аналізу, але переносить їх на 
корпоративний рівень. Для моделювання та 

аналізу сценаріїв використовуються розподі-
лені бізнес-моделі, у створенні яких беруть 
участь різні підрозділи, об’єднані принци-
пом колективного управління. Отже, облік 
підтримує інноваційний процес і прискорює 
настання позитивних змін.

Підхід інтегрованого обліку – це його 
націленість на кінцевий результат господа-
рювання, який досягається шляхом транс-
формації стратегій і цілей у конкретні дії з 
подальшим доведенням реальних завдань до 
конкретних виконавців.

З’єднуючою ланкою між перерахованими 
перспективами служать причинно-наслід-
кові зв’язки. Будь-яке підприємство є склад-
ним організмом, і зміни в якійсь одній сфері 
практично завжди тягнуть за собою зміни в 
кількох інших сферах. Централізовано спла-
новані дослідження, потреба в яких виникла 
в результаті усвідомлення персоналом під-
приємства необхідності поліпшень в критич-
них областях бізнесу, називають бенчмаркін-
гом [5, с. 44]. Початком процесу поліпшень 
можна вважати момент постановки таких 
питань: куди ми хочемо прийти; де ми зараз; 
що нам необхідно робити, щоб дістатися до 
мети. Будь-яка діяльність підприємства, що 
піддається вимірюванню, може бути вивчена. 
Проте практика свідчить про те, що більшість 
підприємств починає процес з тих галузей 
діяльності, які перш за все важливі для його 
підтримки в конкурентоспроможному стані. 
Як правило, підприємство має список цілей, 
на базі яких і відбувається фокусування на 
першочергове поліпшення. Задоволеність 
покупців разом з необхідністю зниження 
виробничих витрат за допомогою переходу 
до низьковитратних виробничих операцій 
зазвичай знаходиться на початку списку. Як 
показує практика, рішення в цих сферах най-
частіше і складають предмет майбутнього 
внутрішнього дослідження.

До найбільш поширених об’єктів вивчення 
відносяться рівень запасів, незавершене 
виробництво, кількість відходів і рівень браку, 
а також всі показники по різних розрахунках. 
Для ефективної роботи в зазначених сферах 
необхідно не лише мати вичерпну інформа-
цію про рівень витрат за кожним процесом 
про кожну суму заборгованості, але й при-
чини їх виникнення. Саме тому застосування 
яких би то не було універсальних моделей на 
практиці не дає бажаного результату. Необ-
хідний ретельний аналіз самих процесів, що 
реально відбуваються, що дає змогу реально 
отримати обґрунтовані відповіді на ключові 
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питання, заради яких і застосовуються відпо-
відні методи аналізу і контролю. По-перше, 
чому підприємство-партнер досягло значних 
результатів у тій чи іншій галузі, а по-друге, які 
дії привели його до цього результату. Необ-
хідно пам’ятати, що під час вибору предмета 
аналізу наголос робиться на першому питанні 
(«Куди ми хочемо прийти?»), оскільки саме 
тут виникає більшість помилок. Коли проана-
лізовані та виміряні всі процеси, відповісти 
на питання про те, де ми зараз, не складає 
труднощів. Відразу після цього стає зрозу-
міло, в яких галузях необхідно здійснювати 
контроль. Не менш важливо усвідомити, що 
предмет аналізу визначається не тільки тими 
сферами, які здаються підприємству життєво 
важливими, але й поточними вимогами ринку. 
Сьогодні, крім продуктового і стратегічного, 
виділяють такі види контролю, у кожного з яких 
є свої переваги і недоліки. Внутрішній контр-
оль припускає проведення порівнянь між різ-
ними підрозділами підприємства. Останніми 
роками цей вид контролю через простоту, 
по-перше, його організації та проведення, а 
по-друге, збору інформації, необхідної для 
ретельного і детального порівняння, набув 
найбільшого поширення. Проте, як показує 
практика, внутрішній контроль здебільшого 
не є оптимальним і ефективним через погану 
підготовку фахівців.

Технологія проведення контролю конку-
рентів набагато складніша. Основна про-
блема – конфіденційність необхідної інформа-
ції. Як правило, та інформація, яка може бути 
отримана і використана, не дає повного уяв-
лення про процеси, що відбуваються. Остан-
німи роками ситуація дещо змінилася, тепер 
підприємства більш охочіше обмінюються 
інформацією подібного роду, безумовно, в 
інтересах підвищення загального рівня прибут-
ковості. Функціональний контроль припускає 
проведення порівняння з підприємствами, що 
не відносяться до числа внутрішньогалузевих 
конкурентів, але здійснюють функціональну 
діяльність, у поліпшенні якої зацікавлене під-
приємство. Наприклад, зберігання, транспор-
тування, обслуговування. Цей вид контролю 
має цілий ряд переваг: функціональних ліде-
рів легко визначити, чи не виникає проблем з 
конфіденційністю, існує необмежена можли-
вість виявлення унікальних, нестандартних 
підходів або технологій, які можуть виявитися 
відкриттям для підприємства. Єдиною пробле-
мою, пов’язаною зі специфікою функціональ-
ного контролю, є складність, а іноді й просто 
неможливість адаптації результатів вивчення 

до особливостей підприємства, яке ініціювало 
здійснення функціонального контролю.

Загальний контроль – найбільш складний 
контроль, який важко реалізовується і дає 
змогу порівнювати бізнес-процеси, що проті-
кають на підприємствах та належать до різ-
них галузей. Можливості для внутрішньоорга-
нізаційного поліпшення, що надаються таким 
видом контролю, є найбільш оптимальними. 
Дані, отримані за результатами контролю, 
можна розділити на дві категорії: показники 
діяльності підприємства, тобто те, що досяг-
нуто; як і за допомогою яких методів та техно-
логій це було досягнуто.

Аналіз тільки однієї категорії даних не 
дасть повного уявлення про діяльність під-
приємства. Кожен показник з першої катего-
рії повинен бути зіставлений з аналогічним 
показником діяльності підприємства, що 
перевіряється. Порівняння здійснюється за 
одними і тими ж показниками і в тих же галу-
зях. Аналогічно слід контролювати і другу 
категорію, не забуваючи про те, що метод 
і технологія, які успішно зарекомендували 
себе в одній сфері, можуть призвести до діа-
метрально протилежних результатів під час їх 
використання в іншій.

Сьогодні, на жаль, складно знайти відпо-
віді на питання про те, що необхідно зробити, 
щоб підприємство змогло досягти результатів 
або хоча б наблизитися до результатів контр-
ольованого партнера; що перш за все необ-
хідно зробити, щоб зменшити різницю між 
ними; як далеко підприємство готове йти у 
прийнятті та впровадженні нових технологій, 
підходів, методів; що або кого необхідно заді-
яти, скільки це буде коштувати і скільки часу 
це займе; які можливі області застосування 
нових технологій, процесів у нашому підпри-
ємстві. Ці та безліч інших, не менш важливих 
питань повинні вирішуватися групами, що 
включають, по-перше, тих, хто дійсно є про-
фесіоналом в певних галузях діяльності під-
приємства, по-друге, тих, хто відповідальний 
за планування його майбутнього, по-третє, 
тих, у кого є повноваження впроваджувати 
необхідні зміни. Дослідження показали, що 
проблема полягає не в самій перевірці, а в 
правильному формулюванні питань. Будуть 
реальні питання, будуть правильні відпо-
віді. Як показує практика, найбільш відпові-
дальним етапом і до того ж етапом, на якому 
найчастіше робляться помилки, є перший 
крок – розпізнавання предмета контролю. І це 
невипадково, оскільки без чіткого визначення 
того, яких саме потребує змін підприємство, 
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ефективний процес контролю неможливий. 
Можливості поліпшення діяльності розпіз-
наються під час визначення критичних про-
цесів, які формують систему критичних фак-
торів успіху продукції підприємства на ринку. 
Після визначення критичні процеси ретельно 
аналізуються, результатами чого є виявлення 
та визначення можливостей поліпшення, які 
розташовуються за пріоритетами. Нарешті, 
не можна не згадати про роль контролю та 
управління змінами з боку вищих управлін-
ців. Досить часто виникає ситуація, коли 
думки керівників підприємства збігаються під 
час формулювання стратегічних цілей, але 
починають розходитися на етапі обговорення 
шляхів їх досягнення. Причина, як правило, 
полягає в недостатньо оптимальному розпо-
ділі сфер відповідальності, недостатньому 
збігу особистих інтересів керівників з інтер-
есами підприємства, різноманітних «політич-
них» мотивах тощо. Застосування методоло-
гії інтегрованого обліку в управлінні дає змогу 
логічно впорядкувати цілі і шляхи їх досяг-
нення, зробити процес розвитку виробництва 
більш прозорим і керованим, мінімізувати 
сформовані протистояння і підвищити ефек-
тивність роботи вищого виконавчого органу 
підприємства.

Позначивши мету і усвідомивши, які чин-
ники впливають на неї, слід передбачити 
конкретні кроки з їх досягнення. Тут основу 
складають планування, бюджетування і про-
гнозування (цей предметний напрям сьогодні 
є найбільш затребуваним на ринку ухвалення 
управлінських рішень). Спеціалізовані сис-
теми цієї категорії містять всю базову функ-
ціональність, необхідну для планування 
і бюджетування, включаючи організацію 
ведення аналітичних напрямів і класифікато-
рів, опис фінансової структури і принципів вза-
ємодії, облік трендів, аналіз відхилень тощо. 
Система бюджетування враховує потреби 
великих підприємств, даючи змогу складати 
бюджети для кожної бізнес-одиниці і для кож-
ного зі структурних підрозділів, при цьому кон-
солідація може здійснюватися на будь-якому 
з рівнів організаційної структури. Нарешті, 
сучасні системи бюджетування містять роз-
винені організаційні функції, що дають змогу 
залучити в бюджетний процес десятки і навіть 
сотні фахівців.

Після того, як плани складені, необхідно 
організувати моніторинг – регулярне відсте-
ження реального стану підприємства, фіксу-
вання відхилень і з’ясування їх причин. Багато 
функцій контролю та аналізу можна закласти 

безпосередньо в додатках для бюджетування. 
Головне призначення моніторингу – збирати 
необхідну інформацію з різних і, швидше за 
все, різнорідних джерел, структурувати її 
відповідно до економічних категорій і таким 
чином забезпечувати єдиний погляд на управ-
лінську інформацію «єдину версію правди», 
такої необхідної управлінцям. Програмні про-
дукти, на основі яких створюється така інфор-
мація, є OLAP-системами, які не залежать від 
особливостей інформаційної інфраструктури 
підприємства і можуть працювати з будь-
якими необхідними даними незалежно від їх 
джерел. З одного боку, ці системи не вимага-
ють освоєння теорії і практики побудови ана-
літичних додатків, а з іншого – вони і не є гото-
вими рішеннями, оскільки вимагають певного 
налаштування і освоєння.

Концепція управління може викликати 
загальний інтерес тільки в тому випадку, якщо 
її ефективність не викликає сумнівів, тобто 
бізнес-одиниці підприємства працюють більш 
плідно, споживаючи меншу кількість ресур-
сів для досягнення своїх цілей; підвищується 
продуктивність роботи управлінських команд, 
що діють усередині своїх бізнес-одиниць, при 
цьому знижується необхідність створення 
надлишкових управлінських ланок і функцій; 
менеджери різних бізнес-одиниць взаємо-
діють як партнери, тобто більш злагоджено, 
об’єднуючи свої зусилля для досягнення 
спільних цілей [5, с. 56].

Існує цілий ряд причин того, чому управлін-
ські рішення ефективні саме в наші дні. Одна з 
них – мінливість економічного середовища, що 
супроводжує глобалізацію світової економіки, 
підвищення динамічності бізнесу і посилення 
конкуренції. Відбувається зміна правил, які 
застосовувалися протягом десятиліть, клієнти 
стають більш розбірливими, з’являються нові 
конкуренти, що пропонують нові рішення. Всі 
ці процеси зачіпають і Україну з тією істотною 
відмінністю, що в наших умовах економічна 
мінливість, на жаль, час від часу переростає в 
економічну нестабільність.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
так чи інакше сучасний бізнес вимагає швид-
кості прийняття рішень і підвищеної гнучкості. 
Очевидно, що зробити це в бюрократизова-
ному середовищі, що дісталося багатьом 
нашим підприємствам у спадок від адміні-
стративно-командної економіки, практично 
неможливо. Інша причина – поява нових 
інструментів управління, а також можливість 
їх ефективного використання. Повідомлення 
про нові концепції, методи і моделі управ-
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ління з’являються досить швидко. Не секрет, 
що багато з таких інновацій насправді вияв-
ляються замаскованими маркетинговими під-
приємствами. Але є і дійсно цінні ідеї та під-
ходи, практичне застосування яких обіцяє 
значні економічні вигоди. Серед таких пер-
спективних розробок можна виділити управ-
ління за ключовими показниками ефектив-
ності, функціонально-вартісне управління, 
теорію обмежень і деякі інші. Не використо-
вувати інструменти управління, ефективність 
яких визнана і вже неодноразово доведена, – 
недозволена розкіш. Єдине важливе застере-
ження полягає в тому, що жоден з методів не 
повинен зводитися в абсолют, всі вони пови-
нні бути органічно вбудованими в цілісний 
механізм корпоративного управління конкрет-
ним підприємством.

Нарешті, ще одна причина – нові техноло-
гічні можливості. Сучасний погляд на корпо-
ративне управління істотно відрізняється від 
традиційного. Якщо раніше межі управління 
відповідали кордонам підприємства (при 
цьому все, що знаходилося за кордоном, вва-
жалося зовнішнім середовищем), то сьогодні 
все частіше говорять про управління лан-
цюжками, уздовж яких створюється додана 
вартість. Але практичне застосування такого 
підходу до недавнього часу обмежувалося 
можливостями корпоративних інформацій-
них систем: вони були недостатньо відкри-
тими, інтеграція залишала бажати кращого, а 

форма надання інформації далеко не завжди 
сприяла прийняттю рішень. Але технології, як 
і управлінська наука, не стоять на місці. Сьо-
годні можна сказати, що і в світі, і в Україні є 
технології, що здатні підтримувати найсучас-
ніші управлінські рішення.

На думку міжнародних аналітиків, тепе-
рішні інформаційні системи мають хороші 
перспективи розвитку. З цієї теми з’являється 
велика кількість публікацій (як за кордоном, 
так і в Україні), провідні аналітики ринку 
інформаційних технологій виділили відповідні 
програмні продукти в окремий клас, а мене-
джери-практики навіть організували міжна-
родну професійну організацію.

Проблема корпоративної інформації бага-
тогранна і навряд чи має просте рішення. Але 
вже зараз і на Заході, і в Україні існують мож-
ливості зробити управління великими підпри-
ємствами більш усвідомленим, заснованим 
на аналізі і контролі економічної реальності. 
Основна спрямованість таких систем управ-
ління полягає в трансформації стратегій в 
реальні дії, тобто в тому, щоб дати змогу при-
ймати економічно обґрунтовані управлінські 
рішення, спираючись на всебічний аналіз і 
контроль поточної ситуації, моделі прогнозу-
вання, а головне – на виявлення тих факторів, 
які найбільш важливі для загального успіху 
бізнесу. Це можна зробити лише за допомо-
гою єдиного розвиненого і всім зрозумілого 
інтегрованого обліку.
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Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності безготівкових розрахунків, які здійснюються 
суб’єктами господарювання. Проаналізовано проблемні питання щодо організації та ведення внутрішнього ау-
диту грошових коштів на рахунках в банку, а також визначено напрями їх вирішення. Надано пропозиції з ви-
значення послідовності дій внутрішнього аудитора під час перевірки руху грошових коштів на рахунках в банку.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, внутрішній аудит, підприємство, платіжне доручення, рахунки в 
банку, форми розрахунків.

Шендригоренко М.Т. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ
Статья посвящена актуальным вопросам определения сути безналичных расчетов, которые осуществля-

ются субъектами хозяйствования. Проанализированы проблемные вопросы по организации и ведению вну-
треннего аудита денежных средств на счетах в банках, а также определены направления их разрешения. 
Даны предложения по определению последовательности действий внутреннего аудитора во время проверки 
денежных средств на счетах в банке.

Ключевые слова: безналичные расчеты, внутренний аудит, предприятие, платежное поручение, счета в 
банке, формы расчетов.

Shendryhorenko М.Т. CURRENT ISSUES AUDIT OF FUNDS ON BANK ACCOUNTS
The article dedicated to the topical issues of the definition of the essence non-cash payments conducted by 

business entities. It was analyzed problematic issues in organization and management of the internal audit of funds 
on bank accounts, as well as directions for their resolution is determined. One presents a proposal to determine the 
sequence of actions during the internal audit cash checks on bank accounts.

Keywords: non-cash payments, internal audit, enterprise, payment order, bank payments, form of payment.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Грошові кошти є невід’ємною части-
ною діяльності суб’єкта господарювання. Нині 
функціонування підприємств передбачає без-
перервний рух грошових коштів, тому їх слід 
розглядати як важливий ресурс та суттєву 
складову активів.

Як найбільш ліквідні активи грошові кошти 
зумовлюють активізацію суб’єктів господа-
рювання до самофінансування. Вони наявні 
на етапах придбання виробничих запасів чи 
товарів, виробництва продукції (виконання 
робіт, надання послуг), їх продажу і отри-
мання виручки. Відрізняються тільки обсяги 
операцій, що проводяться у готівковому та 
безготівковому порядках. У будь-якому разі і 
для тих, і для інших завжди актуальним зали-
шається питання організації та здійснення 
грошових розрахунків.

Використання в процесі управління госпо-
дарськими суб’єктами достовірної та повної 
інформації про рух грошових коштів та стан 
платіжної дисципліни підвищує якість управ-

лінських рішень, позитивно впливає на поточ-
ний і прогнозний фінансовий стан підприємств. 
Саме цьому сприяє дієво організований і про-
ведений аудит (зовнішній і внутрішній).

Дослідження теоретичних положень та 
діючої практики бухгалтерського обліку і 
аудиту розрахункових операцій з використан-
ням грошових коштів поточних рахунків дало 
змогу визначити низку невирішених проблем, 
які гальмують процес управління і знижують 
ефективність використання вказаних акти-
вів. Зокрема, у вітчизняному доробку бракує 
комплексних досліджень методики обліку, 
внутрішнього аудиту та управління грошо-
вими коштами, націлених на їх удоскона-
лення, формування нових підходів до аналі-
тичного забезпечення управління тощо.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Наукові дослідження порядку здій-
снення і оптимізації розрахунків відтворені 
науковцями у статтях, навчально-методичній 
літературі. Зокрема, конкретизацією видів, 
форм розрахунків займалися І.В. Алексеев 
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[1], Г.І. Базецька, Н.І. Карпишин [2], Д.І. Кова-
ленко [3], А.І. Щетинін [4] та інші фахівці.

Загальні актуальні питання обліку і аудиту 
розрахунків через відкриті підприємством 
рахунки в банку висвітлюють у своїх дослі-
дженнях такі відомі українські вчені, як, 
зокрема, Ю.В. Бакун, М.Т. Бiлуха, Ф.Ф. Бути-
нець, Б.I. Валуєв, А.М. Герасимович, 
С.Ф. Голов, Л.П. Кулаковська [5], М.Ф. Огій-
чук [6], Ю.В. Піча, Л.Г. Смоляр, М.С. Пушкар, 
Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко. Проте дослідження 
теоретичних положень та діючої практики 
бухгалтерського обліку, контролю (внутріш-
нього аудиту) безготівкових розрахунків дає 
змогу визначити низку невирішених проблем, 
які гальмують процес управління і не підви-
щують ефективність платіжної дисципліни.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Будь-яке підприємство 
щоденно здійснює велику кількість розрахунко-
вих операцій зі своїми контрагентами, бюдже-
том, працівниками, власниками. У зв’язку із 
орієнтацією національних стандартів бухгал-
терського обліку на положення Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, нестабіль-
ністю законодавства та розвитком зорієнтова-
ної на міжнародне співробітництво економіки 
саме операції щодо ведення обліку грошових 
коштів на рахунках в банку та розрахунків під-
лягають найбільшим змінам. Тому наявність 
суперечливих питань та неузгодженостей під 
час ведення обліку грошових коштів на рахун-
ках в банках і розрахунків вимагає детальні-
шого їх вивчення та пошуку єдиних шляхів 
вирішення цих проблем. Окрім цього, дослі-
джуючи стан внутрішнього контролю (аудиту), 
необхідно враховувати, що основним джере-
лом перевірки є економіко-правова структура 
фінансів підприємства, тобто пасив (звідки 
надійшли гроші) і актив (куди вони вкладені 
(інвестовані)). І, як наслідок, нині особливого 
значення набувають не тільки внутрішня пере-
вірка (аудит) здійснених господарських опера-
цій, бухгалтерських документів і звітності, але 
й профілактика правопорушень, оскільки на 
практиці найбільша частка зловживань вини-
кає саме в процесі здійснення операцій з гро-
шовими коштами та розрахунками.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою написання статті 
є відстеження актуальних і проблематичних 
аспектів обліку і аудиту руху грошових коштів 
на рахунках в банку та безготівкових розра-
хунків з контрагентами, визначення напрямів 
підвищення ефективності організації обліку і 
аудиторської перевірки операцій на рахунках 

в банку, які відповідали б сучасним завдан-
ням управління господарськими процесами і 
були б адаптовані до особливостей діяльності 
підприємств.

Досягнення зазначеної мети передбачає 
конкретизацію таких завдань, як дослідження 
та внесення пропозиції з уточнення сутності 
поняття «розрахунки»; вивчення розвитку 
форм розрахунків та їх впливу на процедури 
облікового відображення безготівкових роз-
рахунків; оцінка стану внутрішнього контр-
олю (аудиту) операцій з грошовими коштами 
на рахунках в банку гірничодобувних підпри-
ємств; визначення заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності такого контролю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В дискусії про визначення терміна 
«розрахунки» економістами виділяються три 
основні позиції. Відповідно до першої з них 
розрахунки – це система взаємовідносин. 
Прихильники другої позиції вважають розра-
хунки безпосередньо взаємовідносинами (без 
використання слова «система»). Третя група 
науковців лише пояснює економічну сутність 
розрахунків без наведення їх визначення.

На нашу думку, розрахунки виступають сис-
темою відносин між суб’єктами, що виникають 
внаслідок кругообігу господарських коштів. 
Тому їх можна розглядати більшою мірою як 
категорію економічну, а не як бухгалтерську, 
адже самі розрахунки як категорія відносин в 
бухгалтерському обліку не відображаються.

Отже, категорія «розрахунки» не є безпо-
середньо об’єктом бухгалтерського обліку та 
прямо не відображається в обліку. Під час 
розрахункових операцій об’єктами обліку є, з 
одного боку, заборгованість, а з іншого – гро-
шові кошти, які виступають інструментом змен-
шення чи збільшення величини заборгованості.

Погляди науковців і практиків поєднуються 
в тому, що кризовий стан економіки України 
супроводжується деформаціями механізмів 
безготівкового грошового обігу. Хронічні, а 
часто й безнадійні неплатежі – характерна 
риса діючої системи безготівкових розрахун-
ків. Для подолання кризових явищ Урядом 
приймаються економічні реформи щодо ста-
новлення впорядкованої і синхронно діючої 
системи безготівкових розрахунків.

В практичній діяльності підприємств роз-
рахунки за поставлену продукцію (виконані 
роботи, надані послуги) відокремлюються 
від своєї основи – відповідного договору – і 
перетворюються на самостійні розрахункові 
правовідносини тільки завдяки посередни-
цтву банку.
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Наголосимо на тому, що безготівкові розра-
хунки – це передбачені правовими нормами 
або банківською практикою способи переказу 
коштів через кредитні організації, що відріз-
няються видом розрахункового документа, 
порядком документообігу, умовами надання 
коштів у розпорядження одержувача, зокрема 
зарахування на його рахунок.

Безготівкові розрахунки поділяються на 
види. При цьому видами безготівкових розра-
хунків є розрахунки із застосуванням платіжних 
доручень, акредитивів, розрахункових чеків 
(чеків), розрахунки за інкасо, а також інші роз-
рахунки, передбачені законом, банківськими 
правилами та звичаями ділового обороту.

Господарські суб’єкти самостійно обирають 
вид розрахунків та вказують їх під час укла-
дання договорів. Однак сам процес обрання 
виду розрахунків повинен передбачати враху-
вання багатьох факторів (місце знаходження 
платника та покупця, швидкість обігу грошових 
коштів, можливість взаємного контролю, дже-
рела коштів для платежу, гарантія сплати тощо).

Безготівкові розрахунки законодавчо регу-
люються Інструкцією «Про безготівкові роз-
рахунки в Україні в національній валюті» від 
21 січня 2004 р. № 22 (зі змінами від 9 квітня 
2015 р.) [7]. Установи банків здійснюють контр-
оль за додержанням правил розрахунків, а 
також за станом розрахункових операцій.

Визначення поняття виду безготівкових 
розрахунків неможливо здійснити без ана-
лізу такої правової категорії, як платіжний 
інструмент.

До платіжних інструментів відносяться доку-
менти на переказ та спеціальні платіжні засоби.

Документ на переказ – це електронний або 
паперовий документ, що використовується 
банками, їх клієнтами, кліринговими, еквай-
ринговими установами або іншими устано-
вами, що є членами платіжної системи, для 
передачі доручень на переказ коштів [8].

Форми розрахункових документів, доку-
ментів на переказ готівки для банків, а також 
міжбанківських розрахункових документів 
установлюються Національним банком Укра-
їни. Форми документів на переказ, що вико-
ристовуються в небанківських платіжних 
системах для ініціювання переказу, встанов-
люються правилами платіжних систем. Рекві-
зити електронних та паперових документів на 
переказ, особливості їх оформлення, обробки 
та захисту визначаються Національним бан-
ком України.

Документ на переказ може бути паперо-
вим або електронним. Документи за операці-

ями із застосуванням спеціальних платіжних 
засобів та інших документів, що використову-
ються в платіжних системах для ініціювання 
переказу, можуть також бути паперовими й 
електронними.

Електронний документ на переказ має 
однакову юридичну силу з паперовим доку-
ментом. Відповідальність за достовірність 
інформації, що міститься в реквізитах елек-
тронного документа, несе особа, яка підпи-
сала цей документ електронним цифровим 
підписом.

Електронний документ на переказ, що не 
засвідчений електронним цифровим підпи-
сом, не приймається до виконання. При цьому 
під час приймання електронних документів на 
переказ має бути дотримана відповідна про-
цедура перевірки електронного цифрового 
підпису, що дає можливість пересвідчитися у 
цілісності та достовірності електронного доку-
мента. У разі недотримання зазначених вимог 
банк або інша установа, що є членом платіж-
ної системи, несе відповідальність за шкоду, 
заподіяну суб’єктам переказу.

Спеціальний платіжний засіб (зокрема, 
платіжна картка) – платіжний інструмент, що 
виконує функцію засобу ідентифікації, за 
допомогою якого держателем цього інстру-
мента ініціюється переказ коштів з відповід-
ного рахунка платника або банку, а також 
здійснюються інші операції, передбачені від-
повідним договором. За допомогою спеціаль-
них платіжних засобів формуються документи 
за операціями із застосуванням спеціальних 
платіжних засобів або надаються інші послуги 
держателям спеціальних платіжних засобів.

Спеціальний платіжний засіб може існу-
вати в будь-якій формі на будь-якому, крім 
паперового, носії, що дає змогу зберігати 
інформацію, необхідну для ініціювання пере-
казу. Держатель спеціального платіжного 
засобу зобов’язаний використовувати його 
відповідно до вимог законодавства України і 
умов договору, укладеного з емітентом, та не 
допускати використання спеціального пла-
тіжного засобу особами, які не мають на це 
права або повноважень.

Теоретичні дослідження економічних дже-
рел інформації та практичного матеріалу 
дають змогу констатувати, що внутрішній 
аудит руху грошових коштів на рахунках в 
банку і законності здійснення розрахунків віді-
грає важливу роль в досягненні як стратегіч-
них, так і оперативних цілей, які спрямовані 
на підвищення платоспроможності та ефек-
тивне управління підприємством.
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На нашу думку, головними завданнями 
перевірки грошових коштів на рахунках в 
банку, які слід вирішити внутрішньому ауди-
тору, є:

– встановлення правильності відкриття 
депозитних та поточних рахунків;

– визначення законності використання 
банківських рахунків для здійснення діяль-
ності;

– визначення законності списання сум з 
банківських рахунків;

– визначення ефективності використання 
грошових коштів, отриманих з поточного 
рахунку;

– встановлення правильності заповнення 
розрахункових документів;

– встановлення доцільності застосування 
окремих форм розрахунків з клієнтами;

– визначення своєчасності і повноти пере-
рахування заборгованості клієнтам;

– виявлення повноти внесення грошових 
коштів із каси на поточні рахунки;

– виявлення повноти надходження корот-
кострокових і довгострокових фінансових 
інвестицій тощо.

Послідовність проведення перевірки зде-
більшого залежить від поставлених завдань. 
Однак внутрішньому аудитору доцільно скла-
дати схему перевірки, яка має передбачати 
такі складові: перевірка правильності скла-
дання виписок банку; вивчення відповідності 
надходження сум грошових коштів на рахунки 
банку даним первинних документів і обліко-
вих записів; вивчення корінців чеків для під-
твердження повноти отримання грошових 
коштів у касу; перевірка відповідності отрима-
них з рахунків банку коштів коштам, оприбут-
кованим по касі; вивчення напрямів викорис-
тання грошових коштів з позиції їх доцільності 
і законності; встановлення правильності запо-
внення регістрів синтетичного обліку; визна-
чення правильності складання бухгалтер-
ських записів з відображення руху грошових 
коштів; перевірка правильності записів у фор-
мах фінансової звітності підприємства.

Аудит операцій на рахунках в банку перед-
бачає перевірку наявності усіх виписок банку за 
поточним рахунком і відповідності зазначених у 
них показників даним бухгалтерського обліку.

Внутрішньому аудитору доцільно застосо-
вувати такі методичні прийоми:

– нормативна перевірка щодо відповід-
ності правилам оформлення банківських 
документів;

– зустрічна перевірка в банках, коли є під-
озра на недостовірність, а також під час вияв-

лення відсутності окремих виписок банків чи 
відповідних первинних документів до них;

– арифметична перевірка щодо правиль-
ності установлення залишків, загальних обо-
ротів по кожній виписці банку.

При цьому виписки перевіряються у хро-
нологічній послідовності для того, щоб вияс-
нити, чи правильно перенесено залишок з 
попередньої виписки до наступної. Не менш 
важливо пересвідчитись у правильності відо-
браження в обліку сум оборотів за дебетом і 
кредитом поточного рахунка. За умови, якщо 
бухгалтерські проведення за банківськими 
операціями складено правильно, розбіжнос-
тей між залишками коштів і сумами оборотів 
за даними бухгалтерського обліку не може 
бути. Якщо є розбіжності, то внутрішній ауди-
тор уважно їх розглядає, щоб переконатися в 
тому, чи були зловживання при цьому з боку 
працівників бухгалтерії.

Враховуючи те, що усі банківські установи 
в Україні використовують комп’ютерну сис-
тему обліку, а банківські виписки видаються 
клієнтам на кожний день здійснення опера-
цій, необхідно звірити вхідні і вихідні залишки 
не лише за випискою, але й за датами здій-
снення попередніх операцій. Це дає змогу 
виявити знищені банківські виписки за кон-
кретний день, за якими проводяться дві опе-
рації, а саме надходження коштів і перераху-
вання різним організаціям в рахунок оплати 
товарів (робіт, послуг), які за даними бухгал-
терського обліку не оприбутковуються і не 
знаходяться в залишках під час проведення 
інвентаризації.

Внутрішньому аудитору доцільно звірити 
номери корінців грошових чеків з банків-
ськими виписками, пам’ятаючи про те, що три 
останні цифри номера чека заносяться до 
виписки, а вже потім перевірити одержання і 
повноту оприбуткування грошових коштів за 
Касовою книгою. Якщо виникають розбіжності 
між аналітичним і синтетичним обліком по 
розрахункових операціях з поточним рахун-
ком, то необхідно аж до звіряння із Головною 
книгою переконатись у правильності скла-
дання журналу № 1. Через те обставину, що 
на гірничодобувних підприємствах викорис-
товується система SAP R/3, внутрішній ауди-
тор має ретельно перевірити записи в аналізі 
рахунку 31.

Закінчується аудит операцій на поточному 
рахунку співставленням даних у виписках 
банку з даними Головної книги і балансу (Звіту 
про фінансовий стан) підприємства. Окрім 
цього, перевіряється кореспонденція рахунків 
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щодо обліку грошових коштів на поточному 
рахунку в банку.

Висновки з цього дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновок, що 
процес внутрішнього аудиту грошових коштів 
на рахунках в банку є досить трудомістким і 
пов’язаний з уважністю самого внутрішнього 
аудитора.

Подальші перспективи досліджень варто 
спрямувати на конкретизацію об’єктів вну-

трішнього аудиту та наукове обґрунтування 
методики перевірки руху грошових коштів 
на рахунках в банку (зокрема, внаслідок 
здійснення безготівкових розрахунків) на 
підприємствах з урахуванням особливос-
тей їх діяльності; обґрунтування напрямів 
подальшого удосконалення моделі і алго-
ритму здійснення внутрішнього контролю 
(аудиту) грошових коштів на рахунках в 
банку та розрахунків.
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У статті розглянуто особливості сучасного стану оподаткування корпоративних прав в Україні. Визначено 
поняття корпоративного права в законодавстві України та трактування в економічній літературі. Розглянуто 
господарські операції з оподаткування корпоративних прав та їх наслідки.
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Шепелюк В.А. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ
В статье рассмотрены особенности современного состояния налогообложения корпоративных прав в 

Украине. Определены понятие корпоративного права в законодательстве Украины и трактовки в экономи-
ческой литературе. Рассмотрены хозяйственные операции по налогообложению корпоративных прав и их 
последствия.

Ключевые слова: отчуждение корпоративных прав, инвестиционный актив, инвестиционный доход, кор-
поративное право, налогообложение, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на доходы 
физических лиц.

Shepelyuk V.A. PECULIARITIES OF TAXATION OF CORPORATE RIGHTS
In the article the peculiarities of modern state taxation of corporate rights in Ukraine. Define the concept of corpo-

rate rights in Ukrainian legislation and interpretations in the economic literature. To consider the economic operation 
of the taxation of corporate rights and their consequences

Keywords: alienation of corporate rights, investment asset, investment income, corporate law, taxation, income 
tax, value added tax, tax to incomes of physical persons.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні завдяки розвитку корпора-
тивного сектору в Україні зростає роль осно-
вних інвесторів. У повідомленні УНІАН гово-
риться про те, що «стабілізація українського 
ринку можлива лише у разі відновлення при-
пливу зовнішніх позик і інвестицій в Україну, що 
маловірогідне за нинішніх політичних умов» [1].

В сучасних умовах розвитку економіки зрос-
тає інтерес до корпоративного сектору в Укра-
їні з боку науковців і законодавців, оскільки 
українське суспільство не має повного розу-
міння понять корпоративних прав та госпо-
дарських операцій з їх оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням правового регулювання 
корпоративних прав займалися такі вчені, 
як О. Вінник, К. Денисенко, Т. Кашаніна, 
О. Кібенко, В. Кравчук, О. Мельник, Н. Пахо-
мова, О. Пилипенко, І. Погрібний, І. Саракун, 
І. Спасибо-Фатєєва та І. Степанов.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Сьогодні є досить 
значна кількість публікацій стосовно сутності 

корпоративних прав з юридичної та еконо-
мічної точок зору, проте немає єдиного нау-
ково обґрунтованого підходу до трактування 
поняття корпоративних прав, що впливає на 
вибір методики їх облікового відображення та 
на оподаткування господарських операцій з 
корпоративними правами, а також актуалізує 
подальші дослідження цього питання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення поняття 
корпоративних прав а також окреслення сут-
ності та змісту господарських операцій з ними 
як з об’єктами в системи оподаткування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасне корпоративне управління 
є необхідною складовою підприємницької 
діяльності. Адже воно спрямоване на захист 
корпоративних прав учасників товариства, які 
забезпечують його фінансовими ресурсами. 
Чинна нормативно-правова база щодо корпо-
ративних прав є досить важливим елементом 
функціонування суб’єкта господарювання, 
оскільки саме вона регламентує правові від-
носини, які виникають під час створення та 

© шепелюк В.а.

Бу
хг

а
л

те
Рс

ьк
и

й
 о

Бл
ік

, 
а
н

а
л

із
 т

а
 а

уд
и

т



819

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

функціонування корпоративного утворення, 
права і обов’язки акціонерів, відповідаль-
ність осіб та законне відображення операцій 
в податковому обліку.

Розглянемо визначення поняття «кор-
поративні права» в нормативно-правових 
документах. Поняття корпоративного права 
визначає частина перша статті 167 Госпо-
дарського кодексу України [2] так: «Корпо-
ративні права – це права особи, частка якої 
визначається у статутному капіталі (майні) 
господарської організації, що включають пра-
вомочності на участь цієї особи в управлінні 
господарською організацією, отримання пев-
ної частки прибутку (дивідендів) даної орга-
нізації та активів у разі ліквідації останньої 
відповідно до закону, а також інші правомоч-
ності, передбачені законом та статутними 
документами».

Трактування поняття корпоративних прав 
знайшло своє відображення у Податковому 
кодексі України [3], де передбачається, що 
корпоративні права – це права особи, частка 
якої визначається у статутному капіталі 
(майні) господарської організації, що вклю-
чають правомочності на участь цієї особи в 
управлінні господарською організацією, отри-
мання певної частки прибутку (дивідендів) 
даної організації та активів у разі ліквідації 
останньої відповідно до закону, а також інші 
правомочності, передбачені законом та ста-
тутними документами.

Відповідно до статті 2 пункту 8 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» корпоративні 
права розглядаються як сукупність майнових 
і немайнових прав акціонера (власника акцій 
товариства), які випливають із права власності 
на акції, що включають право на участь в управ-
лінні акціонерним товариством, отримання 
дивідендів і активів акціонерного товариства 
у разі його ліквідації відповідно до закону, а 
також інші права й повноваження, передбачені 
законом чи статутними документами [4].

Цивільний кодекс України застосовує не 
поняття «корпоративне право», а такі поняття, 
як «право участі у Товаристві», «частка в ста-
тутному капіталі». Окрім цього, в ньому не 
існує єдиної статті, яка розкривала б зміст 
корпоративного права, як це передбачено у 
Господарському кодексі України.

Водночас по-різному права власників кор-
поративних прав господарських товариств 
і корпоративні права врегульовані в двох 
кодексах – Цивільному та Господарському. 
У ЦКУ право участі та права власників кор-
поративних прав господарських товариств не 

тільки роз’єднані, але й визначені як такі, що 
мають протилежну правову природу: перше 
визнається особистим немайновим правом, а 
другі – і майновими, і немайновими.

Отже, слід зазначити, що поняття корпора-
тивного права в законодавстві України було 
відсутнє і зустрічалося лише в юридичній 
літературі. Нормативні визначення корпора-
тивних прав містяться у Законі «Про акціо-
нерні товариства», Господарському кодексі 
України і Податковому кодексі України.

В законодавстві поняття «корпоративні 
права» на перший погляд здається досить 
зрозумілим для всіх учасників товариства, 
проте варто звернутися до економічних слов-
ників та енциклопедій для того, щоб зрозуміти 
складність і неоднозначність трактування 
поняття «корпоративні права».

Розглянемо трактування поняття «корпо-
ративні права», які наведено в економічній 
літературі (табл. 1).

Проаналізувавши дані табл. 1, ми встано-
вили, що в більшості економічних словниках і 
енциклопедіях корпоративні права трактують 
як право власності на частину майна у госпо-
дарському товаристві. Так, основною метою 
корпоративних прав є контроль відносин усе-
редині самого підприємства і безпосередньо 
отримання прибутку. Проте варто відзначити, 
що сьогодні немає єдиного визначення кор-
поративного права, тому існують різноманітні 
думки з цього питання, зокрема ототожнення 
корпоративного права з акціонерним пра-
вом, віднесення до корпоративних відносин 
питання регулювання внутрішніх організацій-
них правил певної організації, що засновано 
на членстві та об’єднанні капіталів.

І. Спасибо-Фатєєва визначає корпоративне 
право як сукупність норм права, які регулю-
ють певну групу взаємопов’язаних відносин 
в межах галузі цивільного права, які склада-
ються між власниками корпоративних прав, 
між власниками корпоративних прав й осо-
бами, які формуються на акції під час ство-
рення акціонерного товариства, між акціоне-
рами і акціонерним товариством. Зазначимо, 
що це визначення стосується корпоративного 
права в акціонерних товариствах [9, с. 26].

Але О. Долинська під корпоративними 
правами розуміє «сукупність майнових та 
немайнових правомочностей учасника госпо-
дарського товариства, які визначені законом 
та установчими документами» [10, с. 194]. 
Крім того, О. Долинська визначає ознаки кор-
поративних прав, такі як: 1) виникають вна-
слідок внесення учасниками вкладів до ста-
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тутного капіталу господарського товариства; 
2) є складними та вміщують як майнові, так і 
немайнові права; 3) за відчуження майнових 
корпоративних прав немайнові також відчу-
жуються [10, с. 194].

У своїх дослідженнях Б. Шуба зауважує, що 
термін «корпоративні права» «у рамках вітчиз-
няної законодавчої доктрини використову-
ється як право особи, що виникає із її членства 
(участі) у будь-якій корпорації» [11, с. 138].

С. Кравченко розглядає правову природу 
корпоративних прав, а також висвітлює осно-
вні проблеми, які виникають під час регу-
лювання корпоративних відносин. Автор 
пропонує дати чітке визначення поняття 
«суб’єктивне корпоративне право», закрі-
пити за учасниками будь-яких товариств два 
права: на дивіденди та отримання коштів [12].

В. Луць, а також Т. Корягіна зазначають, 
що для корпоративних прав характерним є 
те, що: 1) вони виникають в результаті ство-
рення господарського товариства як юридич-
ної особи; 2) вони виражають відносини між 
засновником і юридичною особою та її учас-
никами; 3) вони мають організаційно-майно-
вий характер, тобто передбачають право на 
управління, право на доходи тощо; 4) вони 
пов’язані зі впливом учасників на формування 
волі юридичної особи; 5) вони пов’язані з опо-
середкованим правом на майно юридичної 
особи під час її ліквідації [13, с. 33–34].

Ю. Жорнокуй не погоджується із С. Крав-
ченком, тому що секундарне право є вторин-
ним правом відносно суб’єктивного права, 
оскільки визначається юридично захищеною 
можливістю особи набути, мати і здійснювати 

Таблиця 1
Визначення поняття «корпоративні права» в економічних словниках

№ 
з/п Джерело Визначення

1.
Роз’яснення Деклару-
вання доходів дер-
жавних службовців [5]

Корпоративне право – право власності на частку (пай) у ста-
тутному капіталі юридичної особи, включаючи право на управ-
ління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної 
особи.

2. Юридична енцикло-
педія [6]

Корпоративне право – 1) складова частини цивільного 
права, якою регулюються правовий статус, порядок утворення 
і діяльності акціонерних та інших господарських. товариств і 
організацій (корпорацій); 2) система внутрішніх організаційних 
правил акціонерних та інших господарських товариств і органі-
зацій (корпорацій), обов’язкових тільки для членів корпорацій. 
Ці правила визначають організаційну структуру корпорацій, її 
трудовий розпорядок, преміювання тощо. Акти корпоративних 
прав приймаються органами управління корпорації: загальними 
зборами, радою директорів, правлінням, керівником акціонер-
ного (господарського) товариства чи організації. Акти не повинні 
суперечити конституції і законам директиви.

3.
Энциклопедический 
словарь экономики и 
права [7]

Корпоративное право – 1) элемент гражданского права, сово-
купность юридических норм, регулирующих правовой статус, 
порядок создания и деятельности хозяйственных обществ и 
товариществ. В этом смысле понятие К.п. шире, чем «акци-
онерное право», поскольку его нормы относятся, помимо 
акционерных обществ, к иным видам коммерческих органи-
заций; 2) система правил, установленных собственником или 
администрацией предприятия (коммерческой организации) и 
регулирующих различные внутрифирменные отношения.

4.

Краткий толковый 
словарь юридичес-
ких и финансово-
экономических 
терминов для пред-
принимателей

Корпоративное право – право собственности на долю (пай) в 
уставном фонде (капитале) юридического лица, включая права 
на управление, получение соответствующей доли прибыли 
этого юридического лица, а также доли активов в случае его 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

5. Популярна юридична 
енциклопедія [8]

Корпоративне право [корпоративне – від лат. “corporatio” – 
«спілка»] – право власності на частку (пай) у статутному капі-
талі юридичної особи, створеної згідно із законодавством про 
господарські товариства, включаючи право на управління і 
отримання відповідної частки прибутку даної юридичної особи.



821

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

те чи інше суб’єктивне право, а також розпо-
ряджатися ним (вчиняти юридичні дії). Також 
автор критикує В. Луця щодо думки про те, що 
деякі корпоративні права виникають у акціоне-
рів і до моменту придбання ними акцій. Автор 
зазначає, що неможливо говорити про існу-
вання права в особи, яка ще не є суб’єктом 
корпоративних правовідносин [14]. Натомість 
у своїй праці Ю. Жорнокуй розглядає сутність 
корпоративного права в різних нормативно-
правових актах з метою визначення сутності 
суб’єктивного корпоративного права як про-
стої або складної правової категорії [15].

Фактично поняття «корпоративні права» 
має подвійну правову природу: цим терміном 
охоплюються, з одного боку, права особи, що 
випливають із участі у статутному капіталі 
(майні) господарської організації корпоратив-
ного типу, а з другого – безпосередньо такі 
об’єкти прав власності, як акції, частки у ста-
тутному капіталі (майні), паї. Ці об’єкти (акції, 
частки, паї) перебувають у цивільному обігу 
з обмеженнями, встановленими чинним зако-
нодавством та установчими документами, і 
можуть розглядатись як особливі види майна.

Специфіка корпоративного права виявля-
ється в тому, що воно складається з низки 
прав, кожне окремо можна назвати «корпо-
ративне право»: це права власності на акцію 
акціонерного товариства; це право на отри-
мання частини прибутку; це право на одер-
жання дивідендів.

За змістом корпоративні права підрозділя-
ються на майнові та немайнові.

До майнових корпоративних прав можуть 
бути віднесені такі.

1) Право на отримання певної частки при-
бутку (дивідендів) господарської організації. 
Реалізувати його власник корпоративних прав 
може лише за виконання двох умов: а) наяв-
ності в господарської організації прибутку за 
результатами фінансового року; б) прийняття 
органом управління або учасниками госпо-
дарської організації рішення про розподіл між 
ними частини отриманого прибутку.

Таким чином, майнове зобов’язання з 
виплати дивідендів у господарської орга-
нізації виникає тільки з моменту прийняття 
рішення про нарахування та виплату диві-
дендів (розподіл прибутку) уповноваженим 
органом або учасниками господарської орга-
нізації. З цього ж моменту і власники корпо-
ративних прав набувають право вимагати 
виплати їм дивідендів.

2) Право на отримання активів у разі лікві-
дації господарської організації.

Для його реалізації необхідне виконання 
цілої низки умов: а) ухвалення рішення про 
ліквідацію товариства; б) дотримання вста-
новленої законом процедури ліквідації; 
в) погашення господарською організацією 
заборгованості перед усіма кредиторами; 
г) наявність після розрахунків із кредиторами 
коштів або майна, які підлягатимуть розпо-
ділу між власниками корпоративних прав. 
Порядок розподілу між учасниками майна 
визначається законодавством і установчими 
документами господарської організації. Влас-
ники привілейованих акцій в акціонерне това-
риство і вкладники в командитне товариство 
під час розподілу майна товариства між учас-
никами мають право на першочергове одер-
жання належної їм частки (частина 3 статті 83 
Закону «Про господарські товариства»).

Отже, об’єктом оподаткування корпоратив-
них прав є сукупність господарських опера-
цій, пов’язаних з володінням корпоративними 
правами, які охоплюють операції з реалізації 
майнових прав сторін та виконання взаємних 
зобов’язань, що виникають у зв’язку з корпо-
ративними правами.

Операції з оподаткування корпоратив-
них прав виникають внаслідок:1) заснування 
(участі в заснуванні) господарської організа-
ції (первинний спосіб набуття корпоративних 
прав); 2) набуття особою вже наявних кор-
поративних прав на підставі вчинення пра-
вочинів, спадкування (правонаступництва), 
рішення суду тощо (похідний спосіб набуття 
корпоративних прав).

У випадках припинення корпоративних 
прав оподатковуються такі господарські 
операції:1) відчуження корпоративних прав 
(продаж, міна, дарування, внесення до ста-
тутного фонду тощо); 2) вихід власника кор-
поративних прав із господарської організації 
(господарського товариства); 3) виключення 
власника корпоративних прав з господарської 
організації; 4) визнання власника корпоратив-
них прав таким, що вибув зі складу господар-
ської організації; 5) припинення господарської 
організації, відносно якої особа мала корпо-
ративні права.

З купівлею або продажем корпоративних 
прав доводиться зустрічатися практично всім 
суб’єктам господарської діяльності, адже цим 
фактично є продаж/купівля бізнесу, в деяких 
випадках так здійснюється ліквідація підпри-
ємства, так звана альтернативна ліквідація.

Щодо податкового аспекту операцій з кор-
поративними правами учасників акціонерного 
товариства, то в ПКУ, наприклад, відчуження 
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та обмін корпоративних прав не відносилися 
до об’єктів оподаткування ПДВ (пункт 196.1 
статті 196 ПКУ) [3]. Щодо податку на прибу-
ток підприємств, то оподаткування операцій з 
відчуження корпоративних прав регулюються 
розділом 3 ПК України.

Об’єктом оподаткування податком на при-
буток є прибуток, який визначається шляхом 
коригування (збільшення або зменшення) 
фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінан-
совій звітності підприємства відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень цього розділу (під-
пункт 134.1.1 ПКУ) [3].

Відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвес-
тиції» [16] сума зменшення балансової вар-
тості фінансових інвестицій на дату балансу 
відображається у складі інших витрат.

Таким чином, продаж корпоративних прав 
за ціною, меншою їх балансової вартості 
(номіналу), приводить до виникнення витрат в 
бухгалтерському обліку, які зменшують фінан-
совий результат підприємства і, відповідно, 
об’єкт оподаткування податком на прибуток.

При цьому коригувати (збільшувати) 
фінансовий результат (і, відповідно, об’єкт 
оподаткування податком на прибуток) під час 
продажу корпоративних прав ПКУ не вимагає. 
Така позиція підтверджується листом ДФС 
від 10 листопада 2015 р. № 23923/6/99-99-
19-02-02-15, відповідно до якого фінансовий 
результат до оподаткування не коригується 
на різниці по операціях з продажу та іншого 
відчуження корпоративних прав, виражених в 
іншій, ніж цінні папери, формі.

Згідно з П(С)БО 12 фінансові інвестиції на 
дату балансу відображаються за справедли-
вою вартістю.

Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості» справедлива вартість – це ринкова 
оцінка, а не оцінка з урахуванням специфіки 
суб’єкта господарювання. Для деяких активів 
та зобов’язань може бути ринкова інформа-
ція або ринкові операції, інформація про які є 
відкритою. Для інших активів та зобов’язань 
може не бути ринкової інформації або ринко-
вих операцій, інформація про які є відкритою. 
Проте мета оцінки справедливої вартості в 
обох випадках однакова – визначити ціну, за 
якою відбувалася б звичайна операція про-
дажу активу чи передачі зобов’язання між 
учасниками ринку на дату оцінки за нинішніх 
ринкових умов (тобто вихідну ціну на дату 

оцінки з точки зору учасника ринку, який утри-
мує актив або має зобов’язання).

Таким чином, корпоративні права (фінан-
сові інвестиції) мають обліковуватись на 
балансі підприємства не за номіналом, а за 
справедливою (ринковою) вартістю.

Через це в будь-якому випадку під час 
продажу корпоративних прав за їх ринко-
вою ціною (нижче номіналу або за уціненою 
балансовою вартістю) у підприємства в бух-
галтерському обліку виникатимуть витрати 
(під час уцінки корпоративних прав до їх рин-
кової вартості або під час продажу), які змен-
шуватимуть об’єкт оподаткування податком 
на прибуток. При цьому жодних коригувань в 
бік збільшення об’єкта оподаткування ПКУ не 
передбачає.

Оподаткування операції з продажу корпо-
ративних прав фізичною особою регулюється 
пунктом 170.2 ПКУ «Оподаткування інвести-
ційного прибутку» [3]. Оскільки пакет цінних 
паперів або корпоративні права, виражені в 
інших, ніж цінні папери, формах в розумінні 
Кодексу є інвестиційним активом.

До продажу інвестиційного активу прирів-
нюються також операції з:

– обміну інвестиційного активу на інший 
інвестиційний актив;

– зворотного викупу інвестиційного активу 
його емітентом, який належав платнику 
податку;

– повернення платнику податку коштів 
або майна (майнових прав), попередньо вне-
сених ним до статутного капіталу емітента 
корпоративних прав, у разі виходу такого 
платника податку з числа засновників (учас-
ників) такого емітента чи ліквідації такого 
емітента.

Придбанням інвестиційного активу вважа-
ються також операції з внесення платником 
податку коштів або майна до статутного капі-
талу юридичної особи-резидента в обмін на 
емітовані ним корпоративні права.

Інвестиційний актив, подарований плат-
нику податку чи успадкований платником 
податку, вважається придбаним за вартістю, 
що дорівнює сумі державного мита та податку 
з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з 
таким даруванням чи успадкуванням.

Облік загального фінансового результату 
операцій з інвестиційними активами ведеться 
платником податку самостійно та окремо від 
інших доходів і витрат. Звітним періодом вва-
жається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як 
позитивна різниця між доходом від продажу 
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корпоративних прав та їх вартістю і підлягає 
оподаткуванню податком на доходи фізичних 
осіб за ставкою 18 відсотків (підпункт 167.5.1 
пункту 167.5 статті 167 ПКУ).

Якщо в результаті розрахунку інвестицій-
ного прибутку за правилами, встановленими 
цією статтею, виникає від’ємне значення, 
воно вважається інвестиційним збитком.

У разі, якщо протягом 30 календарних днів 
до дня продажу пакета цінних паперів (корпо-
ративних прав) чи деривативів, а також про-
тягом наступних 30 календарних днів з дня 
такого продажу платник податку придбаває 
пакет ідентичних цінних паперів (корпоратив-
них прав) чи деривативів, то:

– інвестиційний збиток, що виник внаслі-
док такого продажу, не враховується під час 
визначення загального фінансового резуль-
тату операцій з інвестиційними активами;

– вартість придбаного пакета для цілей 
оподаткування визначається за ціною його 
придбання, але вона не може бути нижче, ніж 
ціна проданого пакета.

Якщо платник податку протягом звітного 
(податкового) року продає інвестиційний 
актив за договором, який обумовлює право 
на його зворотний викуп у наступному році, 
чи придбаває опціон на такий викуп, інвести-
ційний збиток, який виникає внаслідок такого 
продажу, не враховується під час визначення 
загального фінансового результату операцій 
з інвестиційними активами. Якщо платник 
податку дарує інвестиційний актив або пере-
дає його у спадщину, інвестиційний збиток, 
що виникає внаслідок такого дарування або 
передачі у спадщину, не враховується під час 
визначення загального фінансового резуль-
тату операцій з інвестиційними активами.

Загальний фінансовий результат опера-
цій з інвестиційними активами визначається 
як сума інвестиційних прибутків, отриманих 
платником податку протягом звітного (подат-
кового) року, зменшена на суму інвестиційних 
збитків, понесених платником податку протя-
гом такого року.

Не підлягає оподаткуванню та не включа-
ється до загального річного оподатковуваного 
доходу:

– дохід, отриманий платником податку 
протягом звітного податкового року від про-
дажу інвестиційних активів, якщо сума такого 
доходу не перевищує суму, визначену в абзаці 
першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 
169 ПКУ [3];

– дохід, отриманий платником податку 
від продажу інвестиційних активів у випадку, 

визначеному підпунктом 165.1.40 пункту 165.1 
статті 165 Кодексу.

Якщо під час виходу з числа засновників 
один із засновників підприємства відмовився 
від отримання своєї частки корпоративних 
прав, то вартість частки отриманих корпо-
ративних прав безоплатно включається до 
складу доходів отримувача.

Вклад (внесок) засновника до статутного 
фонду підприємства слід розглядати як при-
дбання ним за власні кошти або за рахунок 
майна права власності на частку корпоратив-
них прав у статутному фонді такого підприєм-
ства. Якщо засновник під час виходу з числа 
засновників підприємства відмовляється від 
належної йому частки корпоративних прав 
без відповідної компенсації, то з метою опо-
даткування для підприємства-отримувача 
така операція розглядається як безоплатне 
отримання таких прав.

Для цілей податкового обліку матеріальні 
та нематеріальні активи, зокрема земельні 
ділянки, земельні частки (паї), а також цінні 
папери та деривативи, що використову-
ються у будь-яких операціях, крім операцій з 
їх випуску (емісії) та погашення, вважаються 
товарами (підпункт 14.1.244 пункту 14.1 
статті 14 Податкового кодексу).

Підпунктом 135.5.4 пункту 135.5 статті 135 
цього Кодексу встановлено, що вартість това-
рів, робіт, послуг, безоплатно отриманих плат-
ником податку у звітному періоді, визначена 
на рівні не нижче звичайної ціни, включається 
до складу доходів.

Отже, під час обчислення об’єкта оподат-
кування вартість частки корпоративних прав, 
безоплатно переданих платнику податку 
одним із засновників під час його виходу з 
числа засновників підприємства, включа-
ється до складу інших доходів отримувача 
таких прав. Датою визнання таких доходів є 
звітний період, в якому відбувається пере-
хід права власності (пункт 137.1 статті 137 
Податкового кодексу).

Висновки з цього дослідження. 
В результаті вивчення економіко-правової 
сутності корпоративних прав ідентифіковано 
зміст господарських операцій для оподатку-
вання корпоративних прав. Від правильної 
організації податкового обліку корпоратив-
них прав акціонерів залежить їх ідентифіка-
ція для цілей оподаткування.

Вирішення вказаних проблем дасть змогу 
уникнути корпоративних конфліктів та судо-
вих спорів з органами державної влади і дасть 
можливість безпосередньо ефективно займа-
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тися управлінням та розвитком підприємства. 
Тому перспективою подальших досліджень є 
розгляд спірних питань у системи оподатку-

вання стосовно інших операцій з корпоратив-
ними правами на підприємствах різних форм 
власності.
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Шматковська Т.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ТА 
В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

В статті викладено проблематику щодо формування змін в обліковому процесі основних засобів органі-
зацій, що належать до державного сектору та бюджетних установ, обумовлену оновленням вимог відповід-
них нормативних документів. Окреслено неузгодженість та суперечливість законодавчого забезпечення, що 
обумовлено затвердженням та введенням в дію національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
щодо основних засобів в державному секторі. 

 Ключові слова: основні засоби; облік в бюджетних установах; амортизація; знос; активи; необоротні 
активи. 

Шматковская Т.А. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ И В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье изложено проблематику по формированию изменений в учетном процессе основных средств орга-
низаций, которые относятся к государственному сектору и бюджетным учреждениям, обусловленных обновле-
нием требований соответствующих нормативных документов. Определено несогласованность и противоречи-
вость законодательного обеспечения, что обусловлено утверждением и введением в действие национального 
стандарта бухгалтерского учета для основных средств, что используется в государственном секторе.

Ключевые слова: основные средства; учет в бюджетных учреждениях; амортизация; износ; активы; не-
оборотные активы. 

Formulation of the problem. The fixed 
assets of budgetary institutions gradually wear 
down physically and mentally during its exploita-
tion. Depreciation – is a loss of fixed assets or 
physical properties, or technical and economic 
characteristics, and therefore – cost. The main 
difference of non-state subjects is that in budg-
etary institutions amortization on fixed assets 
does not hold, and only accrue depreciation, 
and therefore the amount of depreciation does 
not affect the total value of fixed assets and 
decreases during the disposal of fixed assets 
from the operation.

The necessity to adjust the accounting stand-
ards in the public sector of Ukraine emerged from 
the transition to a market economy. Differences 
in financial statements, accounts in the public 
sector and other sectors of the economy create 
problems with the free convertibility of account 
relations, transparency of through controls logis-

tical and financial assets. Accounting in budg-
etary institutions with multi separate self-sup-
porting structural units required implementation 
of the consolidated accounts. Methodology of 
accounting of fixed assets, depreciation, liqui-
dation of fixed assets in the public sector and 
self-supporting carried out by different methods, 
as legal backgrounds for this were different. 

Analysis of recent research and publi-
cations. Problems of accounting in the public 
sector were considered in the works of famous 
domestic and foreign scientists and economists 
like F. Butynets [1], R. Dzhoga [2], G. Kireytsev 
[3], S. Svirko [4], N. Sushko [5], T. Homulyak 
[6], A. Chechulina [7] and several others [8; 9]. 
Almost all the works covered issues of account-
ing in the public sector, including those men-
tioned and some problems related to differences 
of accounting standards in different sectors of 
the economy. However, currently very few publi-
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cations related to the introduction of the national 
accounting standards, which will consolidate 
the method of accounting in the public sector 
with other sectors and international regulations 
(standards) and practical publications. 

Formulation of article purposes. The pur-
pose of the article is to highlight and explain the 
major changes that have occurred in the meth-
odology of accounting in budgetary institutions in 
connection with the entry into force of account-
ing standards in the public sector. In this article 
we focus on the accounting standard «Fixed 
assets», because the fixed assets are the most 
important component in the functioning of any 
institution. Fixed assets as the costliest part of 
the budget balance of institutions undergo to the 
constant monitoring of the various regulatory 
agencies and services, as representatives of the 
state – the actual owner of budgetary assets. 

The main material. In legacy of the adminis-
trative-command system in Ukraine remained the 
inconsistent accounting systems in various fields 
of national economy. For example, accounting in 
institutions financed from the budgets of different 
levels, formed by taking into account their spe-
cific features. 

By 2015, in budgetary institutions deprecia-
tion accrued on fixed assets that were on their 
balance and were in operation. The object for 
depreciation was the Initial (replacement) value 
of fixed assets. 

The amount of depreciation is determined on 
the last business day of December in the national 
currency for the total number of calendar months 
of their stay in operation in the corresponding 
period in accordance with wear. Monthly amount 
of depreciation determined, respectively, by 
dividing annual depreciation by 12. 

The amount of depreciation of each object 
could not exceed 100% of its original value. 
However, the depreciation of 100% of the orig-
inal purchase price was not the reason for its 
cancellation of the balance. Writing off deprecia-
tion was carried out during writing off the assets. 
Here at, we should take into account that the 
total original value of fixed assets equals to the 
amount of the fund in fixed assets and deprecia-
tion of fixed assets. 

In other sectors of the national economy the 
depreciation on fixed assets continues to accrue, 
the essence of which is the gradual transfer 
of amounts amortized to cost of production, is 
included in the cost of production. 

Amortization – is systematic allocation of the 
cost of fixed assets is depreciated (initial minus 
residual value) during their operation [10]. 

An amortization deduction is a specific type 
of financial resources. On the one hand, amor-
tization deductions are the costs the company 
because their amount charged to manufacturing 
non-current assets include the cost of products 
and services. However, in the earnings (income) 
from sales amount of depreciation is considered 
as a trust fund, part of financial resources for 
reproduction worn in the production of non-cur-
rent tangible assets [10]. 

Accounting for accumulated depreciation 
carried on the control account «Accumulated 
Depreciation» while increasing costs. The choice 
of accounts cost depends on the version of the 
accounting: 

– If cost accounting is conducted by the ele-
ments, we reflect the depreciation: 

Debit account «Amortization», 
Credit account «Accumulated Depreciation». 
– If cost accounting is carried out on func-

tional grounds, depreciation reflected record: 
Dt account «Production overheads», 
Dt account «General and administrative 

expenses» and others. 
Kt account «Accumulated Depreciation». 
It should be noted that the term useful life 

may be revised, and that will lead to change in 
the amount of accumulated depreciation using 
straight-line methods cancellation, and reduce 
cumulative balance [11]. 

Depreciation (amortization) is displayed on 
the credit account «Depreciation (amortization) 
of fixed assets» write-off (decrease) in amounts 
previously accrued depreciation – debit. Reduc-
ing the amount previously accrued depreciation 
may occur as a result: 

– disposal of non-current assets in connec-
tion with their implementation; 

– contribution to the charter capital of other 
companies; 

– with a free transfer; 
– the liquidation of fixed assets; 
– when the write-off due to shortage or dam-

age. Analytical accounting depreciation of fixed 
assets is in accordance by type of property, other 
tangible fixed assets and intangible assets.

Depreciation (amortization) accrued monthly 
all businesses and organizations that are legal 
entities.

During the repair of objects in a simple and 
depreciation (amortization) comprise in general 
terms. For library funds, livestock and facilities 
transferred under the established procedure for 
conservation, depreciation does not charge. 

We calculate the amount of depreciation 
(amortization) based on the availability of fixed 
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assets in the first number of the reporting month. 
In items received during the reporting month, 
wear comprise the first of the following month; 
on objects leaving the operation ceased depre-
ciation on the first day of the month following the 
month of retirement. 

Similarly, we determine the amount of depre-
ciation for the next month. 

With accounting entries amount of depreci-
ation (amortization) include production costs, 
while fixing shift part of the cost of fixed assets of 
the working capital. The amount of depreciation 
to be written off simultaneously with the depreci-
ation of the retired object. 

Depreciation is carried out over the useful life 
(operation) of the object that is set as the object 
of assets (for admission to the balance), and 
stops for a period of reconstruction, moderniza-
tion, completion, equipping, conservation [12]. 

It is noteworthy that in these instructions 
clearly defined that depreciation and amortiza-
tion are the identical concepts. Account «Depre-
ciation of fixed assets» is to summarize the 
information about accrued depreciation and 
indexation of depreciation (accumulated depre-
ciation) of fixed tangible and intangible assets 
subject to amortization and analytical accounting 
depreciation (accumulated depreciation) of fixed 
assets is in accordance by type of property, other 
tangible fixed assets and intangible assets [12]. 

With the transition to a market economy, inte-
gration into the global system of accounting, 
Ukraine has to take into account the system of 
international standards. The transition to the 
new system of national standards (regulations) 
of accounting in the public sector has intensified 
with the signing the agreements of European 
integration.

According to Part II, Article 6 of the Law of 
Ukraine «On Accounting and Financial Reporting 
in Ukraine» and the Strategy for modernization 
of the accounting system in the public sector for 
2007-2015 from January 1, 2015 came into force 
national standard «Fixed assets» [13, 14, 15].

Order of the Ministry of Finance of Ukraine 
from 23 January 2015 № 11 approved Methodi-
cal recommendations on the accounting of fixed 
assets of the public sector, which regulate the 
procedure of depreciation of fixed assets of 
budgetary institutions [16]. In chapter 4 is rec-
ommended value of the fixed assets allocated 
on a systematic basis over its useful life (oper-
ation) by calculating depreciation at the report-
ing date each quarter by dividing the annual 
amount of depreciation. By the decision of direc-
tor of the entity in the public sector in the direc-

tive document accounting policies may provide 
for of depreciation on the annual balance date 
(first paragraph of paragraph 4 of section V was 
amended by order of the Ministry from Finance 
of Ukraine of 25.09.2015, № 840). 

Depreciation starts from the month following the 
month in which fixed asset becomes available for 
use and put into operation (second paragraph 4 of 
section V was amended by order of the Ministry of 
Finance of Ukraine dated 25.09.2015, № 840).

In the section 8 of the same recommenda-
tions there is a method of de recognition of fixed 
assets through liquidation, disposal, etc. : 

1. Recognition of fixed assets of the public 
sector asset subject discontinued in the event of 
liquidation, disposal through sale, transfer with-
out payment, shortage or non recognition criteria 
for assets. 

2. Disposal of fixed assets carried out in 
accordance with the law. 

3. To the write-off of fixed assets subject some 
that cannot be disposed in the prescribed manner, 
donated and for which cannot be applied other 
methods of control (or use may be economically 
impractical) in the event that such fixed assets 
morally or physically worn out, unsuitable for fur-
ther use subject to the public sector, particularly 
in connection with the construction, expansion, 
reconstruction and technical re-equipment, or 
damaged by accident or natural disaster and 
cannot be recovered or identified as a result of 
inventory shortages. 

This write-off of fixed assets identified as a 
result of a lack of inventory is carried out after 
reimbursement of their value, except when to 
make such compensation is not possible. 

According to terms of the standard «Fixed 
assets» amortization – is systematic allocation 
of the cost of fixed assets is depreciated over 
their useful life (operation), and depreciation of 
fixed assets – is depreciation of fixed assets 
since its useful life. 

Carefully comparing, we can conclude that the 
depreciation is the amount of distributed value of 
fixed assets that are exploited, used and under 
wear over their useful life (operation), and amor-
tization, respectively, is allocated depreciation of 
fixed assets since its useful, or as in determin-
ing the systematic allocation of the cost of fixed 
assets that wear out. So where is the difference? 
Why it was necessary to keep these two almost 
identical concepts in the accounting of fixed 
assets, if depreciation is not charged, is unclear. 
If there was a need only brings to national stand-
ards, in this case, it would be totally remove the 
concept of depreciation and identify it with the 
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concept of depreciation and appropriate process 
of calculation, and in this case, in our opinion, 
has no logic to keep these two concepts in posi-
tion (standards). A more detailed analysis of 
this innovation occurs and issues, as well as to 
write off fixed assets, as previously the basis for 
the write-off was full depreciation, in accounting 
standard «Fixed assets» full accrual deprecia-
tion is not provided.

Also in the Methodical recommendations of 
Ministry of Finance in p. 10 Section V stated that 
depreciation accrued in the amount of 100% of 
the facility and equipment that is suitable for fur-
ther use, cannot be the basis for its write-off [17]. 

Section VIII of the same recommendation 
again clearly stated that to the write-off of fixed 
assets are liable some that may not be in the 
prescribed manner alienated, donated and for 
which cannot be applied other methods of control 
(or use may be economically impractical) in the 
case when such fixed assets mentally or phys-
ically worn unsuitable for further use subject to 
the public sector, particularly in connection with 
the construction, expansion, reconstruction and 
technical re-equipment, or damaged by accident 
or natural disaster and cannot be recovered or 
identified by the a lack of inventory.

The question arises, how in the act the com-
mission may indicate the extent of deteriora-
tion when depreciation is not charged, and the 
accounting standard 7 determine the concept 
depreciation and amortization officially with a dif-
ferent interpretation, so theoretically mentally or 
physically worn out fixed assets cannot be written 
off as just wear and no depreciation is grounds 
for write-off, and fixed assets will continue to be 
reflected in the reporting forms and «hang» on 

the balance of institutions and reflected in the 
reporting forms. 

Another equally problematic issue is and the 
process of depreciation. Substantially account-
ant must simultaneously maintain depreciation 
and amortization, depreciation so that was the 
reason for the write-off of fixed assets and depre-
ciation, so to provide the compliance national 
regulation (standard) NS «Fixed Assets» to the 
forms of reporting. 

Conclusions. Thus, making only superficial 
analysis of national regulation (standard) «Fixed 
assets» that were introduced with effect since 
1 January 2015, we can draw the following con-
clusions – this national regulation (standard) 
decision is not consistent with other regulations 
practices of accounting in the public sector. This 
is a reason based on the findings of inconsistency 
mechanism write-off of fixed assets. Problematic 
and the process of depreciation, as it leads to 
increased costs of physical labor into account, 
and quite significantly, especially in large institu-
tions and with absolutely no impact on the final 
annual amount of fixed assets of budgetary insti-
tutions, but the virtual «soap» amount which cre-
ates useless, since the process of acquisition of 
fixed assets in budgetary institutions is not like 
other sectors of the national economy. 

Having considered various approaches to 
accrual accounting and reduce the amounts of 
depreciation of fixed assets in various sectors of 
the national economy, we consider it is neces-
sary to identify in national regulation (standard) 
«Fixed assets» concepts of depreciation and 
amortization, and the amount of accumulated 
depreciation liquidate in accordance with waste 
practices reduce the amount of depreciation. 
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У статті розглянуто питання, пов’язані із призначенням облікової політики підприємств, її складових 
(суб’єкти, аспекти, об’єкти та елементи). Запропоновано етапи формування облікової політики, а також окрес-
лено складові її методичного, організаційного та технічного аспектів у системі управлінського обліку.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток ринкових відносин, наяв-
ність підприємств різних форм власності та 
розширення міжнародних економічних зв’язків 
вітчизняними підприємствами сприяли впро-
вадженню в організацію обліку облікової полі-
тики, яку підприємство визначає самостійно. 
Від уміло сформованої облікової політики 
багато в чому залежить не тільки ефектив-
ність управління бухгалтерським обліком, 
але й фінансово-господарська діяльність під-
приємства та стратегія його розвитку на три-
валу перспективу. Тому формування облікової 
політики на підприємстві – дуже трудомісткий 
і відповідальний процес. Адже підприємству 
доведеться працювати не один рік згідно з 
розробленою і затвердженою ним обліковою 
політикою. Це вимагає від управлінського пер-

соналу підприємства більш зваженого підходу 
до розробки та підтримки ним на належному 
рівні облікової політики з урахуванням впливу 
як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні засади формування облікової полі-
тики підприємства знайшли відображення у 
працях Р.А. Алборова, О.С. Бакаєва, Т.В. Бара-
новської, П.С. Безруких, М.Т. Білухи, М.Ф. Ван 
Бреди, Ф.Ф. Бутинця, В.Б. Івашкевича, 
Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.П. Кондра-
кова, М.В. Кужельного, М.І. Кутера, В.Г. Лін-
ника, Є.А. Мізіковського, С.М. Міщенко, Б. Нід-
лза, С.О. Ніколаєвої, В.Ф. Палія, М.С. Пушкара, 
В.В. Сопка, П.Л. Сука, Л.П. Хабарової, 
Е.С. Хендріксена, В.Г. Швеця, Л.З. Шнейдмана 
та інших провідних зарубіжних і вітчизняних 
вчених-економістів.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження названих 
авторів не були комплексними і узагальнюю-
чими. Тому питання, пов’язані з теоретичними 
та практичними засадами формування облі-
кової політики підприємства в системі управ-
лінського обліку, потребують обґрунтування 
та розробки відповідних рекомендацій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження обліко-
вої політики як інструмента організації управ-
лінського обліку на підприємстві; зокрема, 
запропоновано етапи її формування та окрес-
лено складові методичного, організаційного та 
технічного аспектів облікової політики підпри-
ємства у системі управлінського обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основне призначення облікової полі-
тики підприємства полягає в:

– упорядкуванні облікового процесу та 
лібералізації системи бухгалтерського обліку 
на підприємстві;

– забезпеченні формування методики 
обліку майна підприємства, господарських 
операцій та результатів його діяльності на 
основі загальноприйнятих його принципів та 
правил;

– забезпеченні надання повної, досто-
вірної та неупередженої інформації менедж-
менту для здійснення ефективного управ-
ління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства та визначення стратегії його 
подальшого розвитку;

– забезпеченні формування та своєчас-
ного надання інформації різним користувачам 
про показники фінансової звітності;

– роз’ясненні користувачам внутрішньої 
і зовнішньої звітності конкретних правил та 
процедур ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності;

– наданні бухгалтерському обліку плано-
мірності та послідовності;

– підвищенні ефективності ведення бух-
галтерського обліку на підприємстві.

Одним з важливих питань формування 
облікової політики підприємства є визначення 
її складових. Складовими облікової політики 
підприємства є суб’єкти, аспекти, об’єкти та їх 
елементи.

Під час формування облікової політики під-
приємства необхідно встановити об’єкти та 
елементи.

Під об’єктами облікової політики слід розу-
міти об’єкти обліку, щодо яких законодав-
чими актами та нормативними документами 
передбачені декілька варіантів, а також це 

об’єкти обліку стосовно яких підприємство 
самостійно розробляє свій варіант організації 
і ведення обліку, виходячи з умов і специфіки 
його діяльності.

Елемент облікової політики – це конкретно 
вибраний або самостійно розроблений під-
приємством, виходячи з умов і специфіки його 
діяльності, спосіб (прийом) або процедура, 
що стосується організації та ведення обліку 
щодо конкретного об’єкта облікової політики.

Наприклад, об’єктом облікової політики 
можуть бути запаси, а елементом обліко-
вої політики, які йому відповідають, – метод 
оцінки вибуття запасів, одиниця обліку запа-
сів тощо; об’єкт – форма обліку, а елементи – 
журнальна, меморіально-ордерна, спрощена, 
комп’ютерна та інші форми.

Облікова політика підприємства повинна 
забезпечити цілісність бухгалтерського обліку, 
тому вона має охоплювати всі аспекти обліко-
вого процесу, а саме методичний, технічний і 
організаційний [1, с. 8].

Методичний аспект облікової політики 
визначає варіанти відображення в бухгалтер-
ському обліку інформації про факти госпо-
дарського життя, виходячи з альтернативних 
способів (прийомів) та специфіки діяльності 
підприємства.

В обліковій політиці підприємства пови-
нні знайти відображення лише ті методичні 
аспекти бухгалтерського обліку, за якими 
існує альтернатива, або ті, за якими необхідно 
визначити самостійно. Методичний аспект 
облікової політики є найбільш специфічним 
і повинен розкривати способи визнання та 
відображення об’єктів обліку підприємства 
в межах чинних законодавчих актів і норма-
тивно-правових документів з метою форму-
вання показників фінансової звітності.

Технічний аспект облікової політики перед-
бачає такі складові:

– робочий План рахунків;
– форми первинних документів, за якими 

не передбачені типові форми;
– комп’ютерна техніка;
– облікові регістри, форма бухгал-

терського обліку (журнальна, журнально-
ордерна, журнал-головна, меморіально-
ордерна, автоматизована (комп’ютерна));

– схеми (графіки) документообігу, техноло-
гія обробки облікової інформації, зокрема тех-
нологію з використанням комп’ютерної техніки;

– склад і порядок подання фінансової та 
внутрішньої звітності;

– порядок проведення інвентаризації 
активів та зобов’язань.
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Організаційний аспект облікової політики 
охоплює бухгалтерську службу, її місце в сис-
темі управління підприємством та порядок 
взаємодії з іншими функціональними і вироб-
ничими підрозділами.

Організаційний аспект облікової політики 
підприємства включає:

– організаційну форму побудови обліково-
аналітичної служби підприємства;

– структуру обліково-аналітичної служби 
підприємства;

– посадові інструкції облікових працівни-
ків і матеріально-відповідальних осіб;

– рівень централізації облікових робіт;
– варіант організації управлінського (вну-

трішньогосподарського) обліку (інтегрована, 
автономна);

– перелік центрів затрат та центрів відпо-
відальності;

– комерційну таємницю та порядок її 
захисту;

– систему внутрішнього контролю;
– виділення філій, представництв, від-

ділень та інших підрозділів підприємства на 
окремий баланс. 

Організаційний аспект облікової політики 
сприяє раціональній організації облікового 
процесу на підприємстві.

Облікова політика підприємства, хоча 
й охоплює всі сторони бухгалтерського 
обліку (методичні, технічні і організаційні), 
обов’язково буде відрізнятися на різних під-
приємствах, оскільки наведені елементи 
методичного, технічного і організаційного 
аспектів облікової політики не є вичерпаними. 
Підприємство має право розширити їх, допо-
внюючи іншими елементами.

Необхідно відзначити те, що в економічній 
літературі виділяють декілька видів облікової 
політики: облікова політика для цілей фінан-
сового обліку; облікова політика для цілей 
оподаткування та облікова політика для цілей 
управлінського обліку [11, с. 49; 18, с. 24].

Облікова політика для цілей фінансового 
обліку визначається, виходячи з вимог зако-
нодавчих актів та нормативних документів 
стосовно вибору варіантів ведення фінансо-
вого обліку на підприємстві та відображення 
інформації у фінансовій звітності.

Облікова політика для цілей оподатку-
вання повинна включати перелік податків і 
відповідальних осіб, а також регістри подат-
кових розрахунків.

Облікова політика для цілей управлін-
ського обліку повинна передбачати варіант 
обліку витрат (з використанням рахунків всіх 

класів (0–9); з використанням рахунків всіх 
класів, крім рахунків класу 8 «Витрати за 
елементами»; з використанням рахунків всіх 
класів, крім рахунків класу 9 «Витрати діяль-
ності»); систему обліку витрат (повних і непо-
вних витрат («директ-костинг»); метод обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції 
(позамовний, попередільний, нормативний); 
перелік центрів витрат та центрів відповідаль-
ності; перелік об’єктів витрат, об’єктів кальку-
лювання та калькуляційних одиниць; пере-
лік і склад статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції; перелік і склад змін-
них і постійних загальновиробничих витрат; 
базу розподілу загальновиробничих витрат 
(години роботи, заробітна плата; обсяг діяль-
ності; прямі витрати тощо); оцінку залишків 
незавершеного виробництва (за плановою 
(нормативною) виробничою собівартістю; за 
плановими прямими витратами; за собівар-
тістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів;) 
варіант зведеного обліку витрат виробництва 
(напівфабрикатний, безнапівфабрикатний); 
оцінку готової продукції (за плановою (норма-
тивною) виробничою собівартістю; за фактич-
ною виробничою собівартістю); метод обліку 
доходів (доходи визнаються на підставі прин-
ципу нарахування і відповідності та відобра-
жаються в бухгалтерському обліку і звітності 
тих періодів, до яких вони відносяться); робо-
чий план рахунків витрат, доходів і фінансових 
результатів; перелік планів і бюджетів; порядок 
формування та перелік цін; перелік регістрів 
управлінського обліку; склад та форми вну-
трішньої звітності, періодичність їх заповне-
ння і подання відповідальними особами тощо. 
Застосування в практичній діяльності вищепе-
рерахованих об’єктів та їх елементів облікової 
політики в системі управлінського обліку дасть 
можливість здійснювати обґрунтовану оцінку 
діяльності центрів відповідальності та їх вклад 
в загальні результати роботи підприємства.

Оскільки бухгалтерський облік є інформа-
ційною базою для фінансового, податкового 
і управлінського обліку, то облікова політика 
повинна бути єдиною для облікового про-
цесу підприємства та враховувати вимоги 
різних користувачів облікової інформації. За 
наявності відмінностей в правилах ведення 
у вищевказаних підсистемах бухгалтер-
ського обліку працівникам облікового апарату 
спільно з керівництвом підприємства необ-
хідно визначитися у відповідному елементі 
об’єкта облікової політики.

Формування облікової політики підприєм-
ства залежить від інтересів різних груп корис-
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тувачів облікової інформації і є одним з важ-
ливих етапів життєдіяльності підприємства в 
ринкових умовах господарювання, адже від 
прийнятої облікової політики залежить не 
тільки фінансовий результат, але й фінансо-
вий стан підприємства. Повне та правдиве 
подання інформації про фінансові результати 
і фінансовий стан підприємства у фінансовій 
звітності значною мірою залежить від рівня 
формування та застосування облікової полі-
тики, яка б враховувала умови діяльності під-
приємства, організаційно-технологічні осо-
бливості тощо. Необхідність її формування 
полягає у наданні достовірної та неуперед-
женої інформації про фінансові результати та 
фінансовий стан підприємства різним корис-
тувачам облікової інформації для прийняття 
ними обґрунтованих управлінських рішень. 
Від уміло сформованої облікової політики 
багато в чому залежать ефективність управ-
ління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства та стратегія його розвитку на 
тривалу перспективу.

Від того, яка буде прийнята облікова полі-
тика, залежить система бухгалтерського 
обліку, а від системи бухгалтерського обліку 
та якості звітності залежить обґрунтованість 
прийнятих управлінських рішень користува-
чами облікової інформації.

Побудова облікової політики на підприєм-
стві є дуже складним, трудомістким і відпо-
відальним процесом, оскільки вона вимагає 
виконання ряду складних аналітичних проце-
дур і розробляється не на один рік. Це вима-
гає від підприємства більш виваженого під-
ходу до формування облікової політики, яка 
би враховувала особливості його діяльності в 
ринкових умовах господарювання.

Всі норми чинного законодавства з питань 
нормативно-правового регулювання бухгал-
терського обліку можна поділити на дві групи: 
одноваріантні і багатоваріантні. В однова-
ріантних нормах передбачено однозначний 
єдиний порядок відображення в обліку гос-
подарських фактів, який є обов’язковим для 
всіх підприємств. В такому випадку у бухгал-
тера підприємства немає можливості вибору, 
через що він повинен діяти тільки згідно з єди-
ним, встановленим законодавчими актами 
та нормативними документами, варіантом. 
Існують випадки, коли законодавчі акти та 
нормативні документи містять декілька варі-
антів відображення в обліку тих чи інших гос-
подарських фактів (багатоваріантні норми). 
Відображаючи конкретні господарські факти, 
бухгалтер може вибрати і використати який-

небудь із передбачених законодавством варі-
антів [15, с. 31, 5, с. 9; 2, с. 173; 14, с. 29]. 
Тому під час формування облікової політики 
підприємство по конкретному об’єкту бух-
галтерського обліку здійснює вибір одного 
варіанта з декількох передбачених законо-
давчими актами та нормативними докумен-
тами, що входять в систему нормативно-пра-
вового регулювання бухгалтерського обліку 
в Україні з урахуванням особливостей його 
діяльності. В обліковій політиці слід відобра-
жувати тільки ті положення бухгалтерського 
обліку, які мають декілька дозволених чинним 
законодавством та нормативними докумен-
тами варіантів застосування. Одноваріантні 
(однозначні) вимоги законодавчих актів та 
нормативних документів, що застосовуються 
в бухгалтерському обліку, не повинні відо-
бражатися в обліковій політиці підприємства. 
В деяких випадках законодавчі акти та нор-
мативні документи взагалі не містять конкрет-
них рекомендацій стосовно правил ведення 
обліку конкретного об’єкта або господарських 
фактів. Якщо нормативно-правова система 
регулювання бухгалтерського обліку в Україні 
не встановлює варіанти ведення бухгалтер-
ського обліку за конкретним об’єктом, то під 
час формування облікової політики підприєм-
ство самостійно розробляє відповідний варі-
ант, виходячи з принципів бухгалтерського 
обліку та вимог чинного законодавства й нор-
мативних документів.

Таким чином, під час вибору або розро-
блення варіанту обліку господарських фактів 
виникає потреба у застосуванні бухгалтерами 
такого поняття, як «професійне судження».

Всі вибрані та розроблені варіанти обліку є 
обов’язковими для застосування усіма струк-
турними підрозділами підприємства, включа-
ючи виділені на окремий баланс, незалежно 
від місця їх розташування. Тобто всі госпо-
дарські факти у структурних підрозділах під-
приємства повинні відображатися за єдиною 
прийнятою методологією. В іншому випадку 
сформована структурними підрозділами під-
приємства облікова інформація за різними 
підходами до побудови облікової політики 
буде непорівняльною. Таким чином, під час 
вибору варіанту за конкретним питанням 
ведення й організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві має використовуватися єди-
ний підхід.

Ступінь свободи конкретного підприємства 
у формуванні облікової політики законодавчо 
обмежений державною регламентацією бух-
галтерського обліку, яка представлена пере-
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ліком методик та облікових процедур, серед 
яких, однак, допускаються альтернативні 
варіанти. Вона визначається можливістю 
вибору конкретних способів оцінки, кальку-
ляції, складу бухгалтерських рахунків тощо. 
Отже, облікова політика підприємства для 
цілей фінансового обліку цілковито залежить 
від облікової політики держави [9, с. 474; 
12, с. 141], тоді як облікова політика для цілей 
управлінського обліку залежить від організа-
ційно-технологічних особливостей його діяль-
ності та потреб управління.

В обох випадках процес формування 
облікової політики передбачає сукупність 
дій щодо:

– встановлення переліку об’єктів обліко-
вої політики залежно від ряду факторів;

– вибору за кожним об’єктом облікової 
політики його елементів [4, с. 48].

На практиці формування облікової політики 
підприємства здійснюється поетапно. Однак в 
економічній літературі досі немає єдиної думки 
щодо кількості етапів формування облікової 
політики. Зокрема, одні автори виділяють три 
етапи формування облікової політики, а саме 
формування, розкриття і внесення змін в облі-
кову політику [3, с. 11]; підготовчий, проміжний 
(робочий) і заключний [13, с. 83]; дослідний, 
розрахунковий і затверджуючий [17, с. 10]; 
інші – чотири і більше етапів виконання робіт 
з формування облікової політики підприємства 
[8, с. 47; 5, с. 76; 19, с. 226; 7, с. 7].

Аналіз вищенаведених підходів свідчить 
про те, що вони неповністю розкривають зміст 

Рис. 1. Етапи формування облікової політики підприємства

ЕТАП 1 Постановка мети та визначення завдань облікової політики підприємства

ЕТАП 2 Вибір суб’єкта формування облікової політики

ЕТАП 3       Дослідження складу і характеру впливу факторів на формування облікової політики

ЕТАП 4 Вибір і обґрунтування вихідних положень (принципів) побудови облікової політики

ЕТАП 5                               Визначення об’єктів облікової політики

ЕТАП 6                Вибір та розробка елементів за об’єктами облікової політики

ЕТАП 7    Дослідження впливу варіантів облікової політики на показники фінансово-
господарської діяльності підприємства

ЕТАП 8                 Документальне оформлення та затвердження облікової політики

ЕТАП 9                  Розкриття сформованої облікової політики

ЕТАП 10    Внесення змін до облікової політики та її документальне 
оформлення

ЕТАП 11         Впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням
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формування облікової політики підприємства. 
В деяких з них упущені дуже важливі обліково-
аналітичні процедури, а саме постановка мети 
та визначення завдань облікової політики; 
вибір суб’єкта формування облікової політики; 
розроблення елементів (варіантів обліку) за 
об’єктами облікової політики, стосовно яких 
відсутня законодавча регламентація; дослі-
дження впливу варіантів облікової політики на 
показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства; порядок розкриття та внесення 
змін до облікової політики тощо.

У зв’язку з цим та аналізом методичних 
підходів науковців і фахівців-практиків про-
цес формування облікової політики, на нашу 
думку, повинен включати такі етапи (рис. 1).

Наведений нами в такій послідовності 
перелік етапів дає можливість глибше зрозу-
міти сутність і зміст облікової політики, а також 
здійснити чітке розмежування робіт під час її 
розроблення. Під час формування обліко-
вої політики дотримання такої послідовності 
етапів є надзвичайно необхідним, причому 
кожен попередній етап забезпечує здійснення 
наступного.

Важливою функцією облікової політики є 
надання менеджерам підприємства повної 
та достовірної інформації, достатньої для 
прийняття ними обґрунтованих управлін-
ських рішень.

Розвиток ринкових відносин в нашій кра-
їні розширює сферу облікової діяльності, 
веде до перехрещення традиційного бухгал-
терського обліку з такими елементами, як 
планування, бюджетування, прогнозування, 
ціноутворення, аналіз та контроль. За таких 
умов необхідним елементом фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства є облі-
кова політика, яка включає об’єкти не тільки 
фінансового, але й управлінського обліку. 
Управлінський облік, на відміну від фінан-
сового, жорстко не регламентується, тому 
потребує регламентації на рівні підприємства 
за допомогою такого інструмента облікового 
процесу, як облікова політика.

Питання формування облікової політики для 
цілей фінансового і частково для цілей управ-
лінського обліку нами були розглянуті вище. 
Однак процес розроблення облікової політики 
в системі управлінського обліку має певні осо-
бливості. У зв’язку з цим під час формування 
облікової політики для цілей управлінського 
обліку необхідно виходити з того, що:

– формування облікової політики для 
цілей управлінського обліку, як і для цілей 
фінансового обліку, повинно здійснюватись 

з урахуванням певних принципів не лише 
управлінського обліку, але й фінансового 
обліку, оскільки за цілим рядом пунктів вони 
будуть співпадати;

– вона має включати суб’єкти, об’єкти і 
елементи (вказані складові вище нами були 
розглянуті);

– вона має охоплювати всі аспекти обліко-
вого процесу, а саме методичний, технічний і 
організаційний.

Методичний аспект облікової політики для 
цілей управлінського обліку повинен вклю-
чати вибрані варіанти відображення в обліку 
господарських фактів, передбачених норма-
тивними документами, і розроблені підприєм-
ством самостійно способи, виходячи зі специ-
фіки його діяльності та потреб управління.

Технічний аспект облікової політики для 
цілей управлінського обліку повинен передба-
чати такі складові:

– робочий План рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій;

– форми первинних документів, за якими 
не передбачені типові (уніфіковані) форми 
і регістри управлінського обліку, які можуть 
бути такими: регістри фінансового обліку, які 
можуть бути доповнені необхідними реквізи-
тами управлінського обліку; регістри управлін-
ського обліку, які розроблені підприємством 
самостійно; однак спочатку підприємство пови-
нно визначити перелік об’єктів, за якими необ-
хідно розробити і затвердити форми регістрів 
управлінського обліку; в тих регістрах повинна 
бути забезпечена сукупність даних, які необ-
хідні внутрішнім користувачам для управління 
виробничо-фінансовою діяльністю підприєм-
ства, контролю за формуванням витрат, дохо-
дів і результатів діяльності в розрізі структур-
них підрозділів (центрів відповідальності) та 
підприємства загалом; водночас в обліковій 
політиці підприємства слід відобразити спо-
сіб ведення регістрів: ручний спосіб (на папе-
рових носіях); з використанням комп’ютерної 
техніки (в електронному вигляді з подальшим 
виведенням на паперовий носій); форми регі-
стрів управлінського обліку та порядок відо-
браження в них аналітичних даних повинні 
затверджуватися в додатку до наказу про облі-
кову політику у вигляді альбому;

– комп’ютерна техніка;
– схеми (графіки) документообігу, техно-

логія обробки облікової інформації, зокрема, 
з використанням комп’ютерної техніки;

– склад і порядок подання внутрішньої 
звітності;
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– порядок проведення інвентаризації 
активів і зобов’язань.

Організаційний аспект облікової політики 
в системі управлінського обліку повинен охо-
плювати:

– організаційну форму побудови обліково-
аналітичної служби (може входити до складу 
бухгалтерії чи іншого структурного підрозділу 
підприємства або бути виділена як окремий 
підрозділ);

– структуру обліково-аналітичної служби 
підприємства;

– посадові інструкції облікових працівни-
ків і матеріально-відповідальних осіб;

– рівень централізації облікових робіт;
– варіант організації управлінського обліку 

на підприємстві (інтегрована, автономна);
– перелік центрів відповідальності та цен-

трів затрат, які мають охоплювати всю органі-
заційну структуру підприємства;

– комерційну таємницю та порядок її 
захисту тощо.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, методичні, технічні та організаційні 
аспекти облікової політики стосовно управлін-
ського обліку передбачають розробку ряду доку-
ментів, що будуть визначати процес ведення 
управлінського обліку на підприємстві.
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У статті розкрито доцільність проведення комплексного дослідження функціонування ринку праці в Україні. 
Обґрунтовано необхідність застосування системи статистичних показників економічної активності населення 
(зайнятих та безробітних), які обчислено за допомогою методології Міжнародної організації праці. Доведено 
ефективність використання статистичних методів прогнозування для отримання оціночних значень якісних 
показників економічної активності населення на майбутні періоди часу. Використано модель експоненційного 
згладжування, яка дає змогу враховувати сезонну компоненту, притаманну процесам зайнятості та безро-
біття населення. Науково обґрунтовано, що зазначений підхід має особливе значення для вдосконалення 
державної політики сприяння розвитку національного ринку праці.

Ключові слова: ринок праці, економічна активність населення, рівень зайнятості, рівень безробіття, рів-
няння тренду.

Пономаренко И.В. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
И СТРАНАХ ЕС

В статье раскрыта целесообразность проведения комплексного исследования функционирования рынка 
труда в Украине. Обоснована необходимость применения системы статистических показателей экономиче-
ской активности населения (занятых и безработных), которые рассчитаны с помощью методологии Между-
народной организации труда. Доказана эффективность использования статистических методов прогнозиро-
вания для получения оценочных значений качественных показателей экономической активности населения 
на будущие периоды времени. Использована модель экспоненциального сглаживания, которая позволяет 
учитывать сезонную компоненту, присущую процессам занятости и безработицы населения. Научно обо-
сновано, что указанный подход имеет особое значение для совершенствования государственной политики 
содействия развитию национального рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, экономическая активность населения, уровень занятости, уровень без-
работицы, уравнение тренда.

Ponomarenko I.V. AN ANALYSIS OF THE POPULATION ECONOMIC ACTIVITY DYNAMICS IN UKRAINE AND 
THE EU COUNTRIES

The article deals with the feasibility of a labour market comprehensive study in Ukraine. The necessity of the 
economic activity statistical indicators application is justified. These indicators are calculated according to the Inter-
national Labour Organisation methodology. European integration vector of the Ukrainian economy is based on the 
system of Government administrative decisions, which are based on complex economic analysis that explains the 
feasibility of a comparative analysis of trends, inherent in labour markets of the EU and Ukraine. The statistical meth-
ods efficiency for forecasting estimated values of economic activity quality indicators in future periods are proved. 
The model of exponential smoothing is used. This method takes into account the seasonal component of population 
employment and unemployment processes.

Keywords: labour market, economic activity of the population, employment, unemployment, equations trend.

Постaновкa проблеми у зaгaльному 
вигляді. Євроінтеграційний вектор розвитку 
економіки України вимагає комплексної транс-
формації наявних у країні державних інсти-
туцій, адаптації більшості видів економічної 
діяльності до стандартів ЄС, що сприятиме 

підвищенню рівня конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств та підвищенню рівня 
життя населення. Реформування національ-
ної економічної системи істотно впливає на 
процеси економічної активності населення, 
оскільки структурні зміни в секторах еконо-ст
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міки призводять до перерозподілу трудових 
ресурсів та вивільнення частини зайнятих.

Оцінювання рівня розвитку функціонування 
ринку праці України передбачає проведення 
комплексного статистичного аналізу його осно-
вних показників. Серед ключових напрямів 
дослідження необхідно виділити аналіз дина-
міки основних показників економічної актив-
ності, що передбачає оцінювання фактичної 
зміни рівнів, виявлення тенденцій і закономір-
ностей їх розвитку. Поряд із цим існує потреба 
у прогнозуванні визначених закономірностей 
на майбутнє за допомогою методів економіко-
математичного моделювання. Використання 
науково обґрунтованих моделей для прогно-
зування основних показників зайнятості та 
безробіття населення дасть змогу отримати 
статистично значимі оцінки досліджуваних 
процесів на майбутні періоди часу, які можуть 
бути використані органами державного управ-
ління для розроблення дієвих управлінських 
рішень у сфері розвитку ринку праці України.

Aнaліз остaнніх досліджень і публікaцій. 
Теоретико-методологічні та практичні аспекти 
дослідження ринку праці знайшли відо-
браження в роботах вітчизняних науковців: 
З.П. Бараннік, Д.П. Богині, Е.М. Лібанової, 
Л.С. Лісогор, Н.О. Парфенцевої, В.М. Петюха, 
С.І. Пірожкова, В.Г. Саріогло, А.В. Хмелюк. 
Незвaжaючи нa широкий спектр наукових 
праць, існує потреба в дослідженні економіч-
ної активності населення України, проведенні 
порівняльного аналізу процесів зайнятості з 
іншими державами світу, передусім із краї-
нами – членами ЄС. Поряд із цим важливим 
напрямом статистичного аналізу ринку праці 
виступає прогнозування його основних показ-
ників на майбутні періоди часу, що дасть змогу 
органам державного управління оптимізувати 
політику регулювання зайнятості населення 
відповідно до наявних у країні та міжнарод-
ному середовищі умов.

Формулювaння цілей стaтті (постaновкa 
зaвдaння). Метою статті є проведення комп-
лексного аналізу динаміки економічної актив-
ності населення в Україні та країнах ЄС. 
Дослідження основних показників зайнятості 
та безробіття дасть змогу порівняти рівень 
розвитку українського ринку праці та розви-
нених держав Європи, а також оцінити пер-
спективи його функціонування у майбутньому 
та розробити систему інструментів оптиміза-
ції національної стратегії щодо підвищення 
ефективності зайнятості населення.

Виклaд основного мaтеріaлу дослі-
дження. Порівняльний аналіз динаміки осно-

вних показників ринку праці в Україні та кра-
їнах – членах ЄС доцільно проводити за 
показниками економічної активності насе-
лення, розрахованими згідно з методологією 
Міжнародної організації праці. Зазначений 
підхід дає змогу використовувати міжнародну 
методологію отримання даних про зайнятість 

Таблиця 1
Зміна рівня зайнятості населення в 
Україні та країнах ЄС за ІІІ квартал 

2010 р. – ІІІ квартал 2016 р.

Країни

Рівень 
зайнятості, %

Порівняння 
ІІІ кв. 2016 р. 

з ІІІ кв. 
2010 р.

ІІІ кв. 
2010 р.

ІІІ кв. 
2016 р.

абсо-
лютна 
зміна, 
в. п.

темп 
при-

росту, 
%

Австрія 71,7 72,6 0,9 1,3
Бельгія 62,0 62,2 0,2 0,3
Болгарія 60,9 64,2 3,3 5,4
Велика 
Британія 69,9 73,7 3,8 5,4

Греція 59,3 53,0 -6,3 -10,6
Данія 73,8 75,2 1,4 1,9
Естонія 62,3 73,2 10,9 17,5
Ірландія 59,8 65,4 5,6 9,4
Іспанія 59,2 60,2 1,0 1,7
Італія 56,6 57,6 1,0 1,8
Кіпр 69,2 64,0 -5,2 -7,5
Латвія 59,8 68,9 9,1 15,2
Литва 58,3 70,0 11,7 20,1
Люксем-
бург 66,1 65,1 -1,0 -1,5

Мальта 56,8 66,5 9,7 17,1
Нідер-
ланди 74,9 75,3 0,4 0,5

Німеччина 71,6 75,0 3,4 4,7
Польща 59,7 64,9 5,2 8,7
Португалія 65,2 66,0 0,8 1,2
Румунія 61,8 63,1 1,3 2,1
Словач-
чина 59,2 65,1 5,9 10,0

Словенія 66,3 66,4 0,1 0,2
Угорщина 55,5 67,1 11,6 20,9
Україна 60,0 56,5 -3,5 -5,8
Фінляндія 69,3 70,5 1,2 1,7
Франція 64,5 64,6 0,1 0,2
Хорватія 57,6 58,4 0,8 1,4
Чеська 
Республіка 65,4 72,2 6,8 10,4

Швеція 73,6 77,3 3,7 5,0
Джерело: складено автором за [2; 3]
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та безробіття населення, тобто співвідношення 
окремих показників між державами буде ста-
тистично коректним. Слід зазначити, що порів-
няння між Україною та країнами – членами ЄС 
необхідно проводити за якісними показниками, 
передусім за рівнем зайнятості та рівнем без-

робіття, які дають змогу оцінити кількісні зру-
шення у структурі робочої сили й ефективність 
функціонування ринків праці окремих держав 
та провести їх зіставлення [1].

У табл. 1 представлено зміну рівня зайня-
тості населення в Україні та країнах ЄС за 
ІІІ квартал 2010 р. – ІІІ квартал 2016 р. Упро-
довж досліджуваного періоду часу найбільше 
скорочення рівня зайнятості населення спо-
стерігалося в Греції – на 6,3 в. п. (10,6%), 
на Кіпрі – на 5,2 в. п. (7,5%) та в Україні – на 
3,5 в. п. (5,8%).

Таблиця 2
Динаміка рівня безробіття населення за 

методологією МОП в Україні та країнах ЄС 
за ІІІ квартал 2010 р. – ІІІ квартал 2016 р.

Країни

Рівень 
безробіття, %

Порівняння 
ІІІ кв. 2016 р. з 
ІІІ кв. 2010 р.

ІІІ кв. 
2010 р.

ІІІ кв. 
2016 р.

абсо-
лютна 
зміна, 
в. п.

темп 
при-

росту, 
%

Австрія 4,8 6,1 1,3 27,1
Бельгія 8,4 7,8 -0,6 -7,1
Болгарія 10,2 7,5 -2,7 -26,5
Велика 
Британія 7,7 4,8 -2,9 -37,7

Греція 13,0 23,2 10,2 78,5
Данія 7,4 6,4 -1,0 -13,5
Естонія 16,0 7,4 -8,6 -53,8
Ірландія 13,9 7,9 -6,0 -43,2
Іспанія 20,1 19,3 -0,8 -4,0
Італія 8,2 11,6 3,4 41,5
Кіпр 6,1 13,1 7,0 114,8
Латвія 19,1 9,8 -9,3 -48,7
Литва 18,2 7,6 -10,6 -58,2
Люксем-
бург 4,4 6,3 1,9 43,2

Мальта 6,8 4,8 -2,0 -29,4
Нідер-
ланди 5,0 5,8 0,8 16,0

Німеччина 6,8 4,1 -2,7 -39,7
Польща 9,5 6,2 -3,3 -34,7
Португа-
лія 12,3 10,9 -1,4 -11,4

Румунія 6,9 5,9 -1,0 -14,5
Словач-
чина 14,4 9,5 -4,9 -34,0

Словенія 7,3 7,8 0,5 6,8
Угорщина 11,1 4,9 -6,2 -55,9
Україна 7,2 8,8 1,6 22,2
Фінляндія 8,3 8,7 0,4 4,8
Франція 9,2 10,1 0,9 9,8
Хорватія 12,3 12,0 -0,3 -2,4
Чеська 
Респу-
бліка

7,1 4,0 -3,1 -43,7

Швеція 8,5 7,0 -1,5 -17,6
Джерело: складено автором за [2; 3]

Таблиця 3
Прогнозні значення рівня зайнятості 

населення в Україні та країнах ЄС  
на 2017 р.

Країни

Рівень зайнятості 
населення, %

І квар-
тал

ІІ 
квар-
тал

ІІІ 
квар-
тал

ІV 
квар-
тал

Австрія 71,0 72,1 73,2 72,5
Бельгія 61,4 61,8 62,0 62,0
Болгарія 63,8 65,2 66,1 66,5
Велика Бри-
танія 73,8 74,0 74,5 74,7

Греція 52,8 54,1 54,8 54,6
Данія 75,2 76,3 76,9 76,6
Естонія 71,9 73,6 74,5 73,7
Ірландія 65,6 66,6 67,2 67,6
Іспанія 59,9 61,1 61,7 61,7
Італія 57,1 57,8 57,7 57,7
Кіпр 62,4 63,3 62,8 62,8
Латвія 68,4 69,4 70,4 70,1
Литва 69,8 71,1 72,2 72,1
Люксембург 64,5 64,5 64,5 64,4
Мальта 66,6 67,4 68,5 67,7
Нідерланди 74,9 75,5 75,9 76,0
Німеччина 74,6 75,0 75,6 75,7
Польща 64,3 65,2 66,1 66,0
Португалія 66,0 67,2 67,8 67,7
Румунія 60,4 62,4 63,3 61,5
Словаччина 65,9 66,6 67,2 67,4
Словенія 65,2 66,6 67,3 66,8
Угорщина 67,1 68,5 69,5 69,7
Україна 54,4 55,4 55,8 53,3
Фінляндія 68,2 71,0 71,3 69,6
Франція 63,7 64,3 64,6 64,0
Хорватія 56,3 58,3 59,7 58,2
Чеська Респу-
бліка 72,3 73,2 73,7 74,0

Швеція 75,1 76,8 77,8 76,2
Джерело: власні розрахунки
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Водночас у 25 країнах – членах ЄС рівень 
зайнятості населення зріс. Найбільш інтен-
сивне зростання досліджуваного показника 
впродовж ІІІ кварталу 2010 р. – ІІІ кварталу 
2016 р. спостерігалося в Латвії – на 9,1 в. п. 
(15,2%), на Мальті – на 9,7 в. п. (17,1%), в 

Естонії – на 10,9 в. п (17,5%), у Литві – на 
11,7 в. п. (20,1%) та Угорщині – на 11,6 в. п. 
(20,9%).

Аналіз динаміки досліджуваного показника 
починаючи з І кварталу 2010 р. пояснюється 
необхідністю оцінювання змін на ринках праці 

Рис. 1. Фактичні та теоретичні рівні зайнятості населення в Україні  
за кварталами, 2010–2017 рр.

Рис. 2. Фактичні та теоретичні рівні безробіття за методологією МОП  
в Україні за кварталами, 2010–2017 рр.
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країн – членів ЄС та України після світової 
економічної кризи 2009 р. Як було зазна-
чено вище, більшість країн Європейського 
Союзу досягла позитивних зрушень у сфері 
зайнятості населення. А зменшення рівня 
зайнятості населення в Україні пов’язане з 
кризовими явищами, які відбулися в країні 
впродовж 2014 р.: окупацією Криму, військо-
вими діями на території Донецької і Луган-
ської областей, скороченням виробництва у 
багатьох видах економічної діяльності. Серед 
інших факторів, які негативно впливають на 

зайнятість населення в Україні, необхідно 
виділити скорочення чисельності економічно 
активного населення та зростання питомої 
ваги громадян старших вікових груп.

Поряд із зайнятістю населення важливо 
дослідити зміну рівня безробіття за методоло-
гією МОП. Згідно з даними табл. 2, упродовж ІІІ 
кварталу 2010 р. – ІІІ кварталу 2016 р. в дев’яти 
країнах – членах ЄС та в Україні спостеріга-
ється зростання рівня безробіття. Серед країн, 
де спостерігається збільшення питомої ваги 
безробітних, слід виділити Грецію – підви-
щення на 10,2 в. п. (78,5%), Кіпр – на 7,0 в. п. 
(114,8%) та Італію – на 3,4 в. п. (41,5%). В Укра-
їні впродовж І кварталу 2010 р. – ІІІ кварталу 
2013 р. спостерігається поступове скорочення 
рівня безробіття населення. Проте з IV квар-
талу 2013 р. частка безробітних почала зрос-
тати, що пояснюється зазначеними вище нега-
тивними явищами в економіці країни. Часткове 
зменшення рівня безробіття за методологією 
МОП в Україні можна відзначити починаючи з 
І кварталу 2015 р. Серед 19 країн ЄС, в яких 
упродовж ІІІ кварталу 2010 р. – ІІІ кварталу 
2016 р. спостерігалося скорочення рівня без-
робіття, необхідно виділити Угорщину – скоро-
чення на 6,2 в. п. (55,9%), Естонію – на 8,6 в. п. 
(53,8%), Латвію – на 9,3 в. п. (48,7%) та Литву – 
на 10,6 в. п. (58,2%).

Наступний етап комплексного статистич-
ного аналізу зайнятості та безробіття насе-
лення передбачає прогнозування основних 
категорій економічно активного населення. 
Екстраполяція наявної ситуації на ринку праці 
сприятиме оперативному регулюванню соці-
ально-трудових процесів у країні та її окре-
мих регіонах. Наявність квартальних даних 
про рівень зайнятості та безробіття в Україні 
та країнах – членах ЄС дає змогу скориста-
тися методом експоненційного згладжування 
під час прогнозування, щоб урахувати вплив 
сезонного фактору під час побудови екстра-
поляційних моделей [4].

У системі Statistica на основі квартальних 
даних за 2010–2016 рр. про рівень зайнятості 
населення в Україні було розраховано про-
гнозні значення на чотири квартали 2017 р. 
(рис. 1). Слід зазначити, що вибір найкращих 
параметрів моделі у статистичному пакеті 
було здійснено автоматично за допомогою їх 
пошуку на сітці виходячи з найменшого зна-
чення похибки апроксимації та інших критеріїв.

За допомогою зазначеної вище методики 
було розраховано прогнозні значення рівня 
зайнятості населення на чотири квартали 
2017 р. і для країн – членів ЄС (табл. 3).

Таблиця 4
Прогнозні значення рівня безробіття  

за методологією МОП в Україні  
та країнах ЄС на 2017 р.

Країни

Рівень зайнятості 
населення, % 

І квар-
тал

ІІ 
квар-
тал

ІІІ 
квар-
тал

ІV 
квар-
тал

Австрія 6,4 6,4 6,4 6,6
Бельгія 7,4 7,3 7,2 7,0
Болгарія 7,0 6,7 6,5 6,4
Велика Бри-
танія 4,5 4,3 4,3 4,2

Греція 22,3 22,0 21,6 21,3
Данія 6,4 6,4 6,5 6,6
Естонія 7,6 7,8 7,8 8,1
Ірландія 7,4 7,1 6,9 6,8
Іспанія 18,0 17,2 16,6 16,0
Італія 12,1 12,2 12,2 12,6
Кіпр 13,2 13,2 13,2 13,2
Латвія 9,2 9,2 8,9 8,8
Литва 7,2 6,9 6,7 6,4
Люксембург 6,5 6,6 6,7 6,8
Мальта 4,7 4,6 4,4 4,5
Нідерланди 5,9 5,8 5,8 5,8
Німеччина 4,0 3,9 3,8 3,7
Польща 5,8 5,6 5,4 5,2
Португалія 10,3 9,7 9,3 9,1
Румунія 5,6 5,5 5,4 5,3
Словаччина 8,6 8,2 8,0 7,7
Словенія 7,4 7,1 6,9 6,7
Угорщина 4,5 4,0 3,7 3,5
Україна 10,1 9,0 8,7 9,9
Фінляндія 8,2 8,0 7,7 7,5
Франція 10,0 10,0 10,0 10,0
Хорватія 10,4 9,4 8,9 8,0
Чеська Респу-
бліка 3,9 3,7 3,5 3,5

Швеція 7,0 6,9 6,9 6,9
Джерело: власні розрахунки
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Згідно з отриманими прогнозними зна-
ченнями, впродовж перших трьох кварталів 
2017 р. лише у Греції оціночний рівень зайня-
тості буде нижче, ніж в Україні, а в четвертому 
кварталі досліджуваний показник у нашій 
державі буде нижче, ніж у будь-якій країні ЄС. 
Окреслені тенденції дають змогу говорити 
про необхідність структурної трансформації 
української економічної системи, що дасть 
змогу підвищити ефективність використання 
наявного економічно активного населення.

За допомогою методу експоненційного згла-
джування було отримано прогнозні значення 
рівня безробіття за методологією МОП на  
І–IV квартали 2017 р. для України (рис. 2). 
Виходячи з отриманих прогнозних значень, 
можна говорити про незначні коливання пито-
мої ваги безробітних порівняно з попереднім 
роком: у І кварталі 2017 р. порівняно з І квар-
талом 2016 р. відзначається зростання на 
0,2 в. п.; у ІІ кварталі 2017 р. порівняно з анало-
гічним періодом 2016 р. немає змін; у ІІІ квар-
талі 2017 р. порівняно з ІІІ кварталом 2016 р. 
відзначається зменшення рівня на 0,1 в. п.

У табл. 4 представлено прогнозні значення 
рівня безробіття за методологією МОП в Укра-
їні та країнах ЄС на чотири квартали 2017 р.

Виходячи з отриманих прогнозних зна-
чень рівня безробіття за методологією МОП, 

серед країн Європи з найвищим значенням 
досліджуваного показника Україна у І квар-
талі посяде сьоме місце, у ІІ та ІІІ кварталах – 
дев’яте, а у IV кварталі – шосте. Дослідження 
динаміки безробіття в Україні дає змогу вия-
вити наявність можливостей щодо зниження 
частки тимчасово незайнятих громадян у 
майбутні періоди часу за умови проведення 
ефективної політики сприяння зайнятості 
населення.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
основних тенденцій на ринках праці країн – 
членів ЄС та України дав змогу оцінити сту-
пінь залучення вітчизняної робочої сили до 
економічної діяльності впродовж останніх 
років порівняно з іншими державами Європи. 
Отримані прогнозні значення рівня зайнятості 
та безробіття можуть бути використані україн-
ськими органами державного управління для 
розроблення системи заходів щодо трансфор-
мації вітчизняної робочої сили згідно з вимо-
гами, які виникають в умовах інтеграції до 
європейських інституцій. Необхідно постійно 
досліджувати динаміку та моделювати осно-
вні показники економічної активності на май-
бутні періоди часу, що дасть змогу оперативно 
реагувати на соціально-економічні ризики, які 
можуть виникнути всередині країни та гло-
бальному економічному середовищі.
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Враховуючи можливості сучасного спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання 
звітності, розроблено його класифікацію за різними ознаками та сформовано систематизовані вимоги до 
нього, на підставі чого можна надати систематизовану характеристику та здійснити обґрунтований вибір спе-
ціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності.

Ключові слова: формування та подання звітності, електронна звітність, спеціалізоване програмне забез-
печення, класифікація, вимоги.

Волынец В.И. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

Учитывая возможности современного специализированного программного обеспечения формирования 
и подачи отчетности, разработана его классификация по разным признакам и сформированы систематизи-
рованные требования к нему, на основании чего можно дать систематизированную характеристику и осу-
ществить обоснованный выбор специализированного программного обеспечения формирования и подачи 
отчетности.

Ключевые слова: формирование и подача отчетности, электронная отчетность, специализированное 
программное обеспечение, классификация, требования.

Volynets V.I. CLASSIFICATION AND REQUIREMENTS FOR CREATION AND SUBMISSION OF REPORTS 
SPECIALIZED SOFTWARE

Considering the capabilities of creation and submission of reports specialized software, its classification on differ-
ent features was developed and systematized requirements to its were formed, on the basis of what we can give sys-
tematized characteristic and implement informed choice of creation and submission of reports specialized software.

Keywords: creation and submission of reports, electronic reports, specialized software, classification, require-
ments.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Одним з шляхів удосконалення 
процесу формування та подання звітності є 
застосування спеціалізованого програмного 
забезпечення формування та подання звіт-
ності (СПЗ ФПЗ), призначеного для автома-
тизації формування звітності та подання звіт-
ності в електронному вигляді, застосування 
якого дозволяє підвищити якість та достовір-
ність звітності, оперативність та ефективність 
процесу формування та подання звітності.

Застосування спеціалізованого програмного 
забезпечення формування та подання звітності 
передбачає етап вибору певного програмного 
забезпечення серед наявного програмного 

забезпечення за результатами його порівняль-
ного аналізу. Надати систематизовану харак-
теристику та здійснити обґрунтований вибір 
спеціалізованого програмного забезпечення 
формування та подання звітності можна лише 
на підставі його класифікації та систематизова-
них вимог до нього. Отже, дослідження питань 
класифікації та вимог до спеціалізованого про-
грамного забезпечення формування та подання 
звітності є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи та практичні аспекти фор-
мування та подання звітності в електронному 
вигляді були розглянуті в працях таких авто-
рів як Мельник Т. [1], Мельник П.В., Новиць-м
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кий А.М., Долгий О.А., Ріппа С.П. [2]. Питанням 
проблем, особливостей, переваг та недоліків 
впровадження електронної звітності присвя-
чені праці таких авторів як Очеретько Л.М. 
[3], Тофан І.М. [4], Гудзенко Н.М. [5], Мельни-
чук О. [6], Шендригоренко М. [7], Волот О.І. [8], 
Рубейкін В.А. [9], Шнурко А.М. [10]. Огляд мож-
ливостей програмного забезпечення форму-
вання та подання звітності наведено в працях 
таких авторів як Сараєва А. [11] та Савко І. [12]. 
Однак, в наведених працях не досліджувались 
питання класифікації та систематизації вимог 
до програмного забезпечення формування та 
подання звітності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розробка 
класифікації спеціалізованого програмного 
забезпечення формування та подання звіт-
ності та формування систематизованих вимог 
до нього.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для розробки класифікації та систе-
матизації вимог до СПЗ ФПЗ необхідно перш 
за все визначити його функціональні, технічні, 
ергономічні та комерційні можливості.

Основним функціональним призначення 
СПЗ ФПЗ є формування та подання звітності, 
яке надає можливості, котрі дозволяють:

– формувати (створювати) звітність 
суб’єктів звітності для подання отримувачам 
звітності;

– подавати (відправляти) підписану та 
зашифровану електронними цифровими під-
писами (ЕЦП), отриманими в акредитаційних 
центрах сертифікації ключів (АЦСК), сформо-
вану звітність отримувачам звітності телеко-
мунікаційними каналами зв’язку;

– отримувати від отримувачів звітності 
підписані та зашифровані ЕЦП квитанції про 
отримання, прийняття або неприйняття звіт-
ності;

– вести електронний архів сформованої й 
поданої звітності та отриманих квитанцій.

Додатковими можливостями основного 
функціонального призначення СПЗ ФПЗ є 
можливості щодо обміну звітністю з іншими 
програмами, а саме:

– підтримка імпорту-експорту звітності з/в 
зовнішні файли;

– інтеграція з обліковими програмами, 
наприклад «1С: Підприємство», щодо пере-
давання або автоматичного формування звіт-
ності на підставі даних облікових програм в 
СПЗ ФПЗ.

Розширені функціональні можливості СПЗ 
ФПЗ дозволяють:

– здійснювати електронний документоо-
біг (формування та реєстрацію податкових 
накладних в єдиному реєстрі податкових 
накладних, обмін податковими накладними 
з контрагентами, обмін повідомленнями з 
файлами-вкладеннями різних форматів, 
обмін первинними документами між філіями 
підприємства);

– забезпечувати реалізацію інших функцій 
(формувати консолідовану звітність підпри-
ємства, яке має філії; проводити фінансовий 
аналіз діяльності підприємства на підставі 
сформованої фінансової звітності; вести 
облік первинних документів; розраховувати 
зарплату; інше).

Для забезпечення зручності, надійності та 
захисту роботи СПЗ ФПЗ повинно дозволяти:

– автоматично заповнювати окремі поля 
звітності інформацією довідників;

– здійснювати автоматичний розрахунок 
підсумкових полів звітності;

– перевіряти правильність заповнення 
полів звітності за допомогою вбудованих 
камеральних перевірок (арифметико-логічна 
перевірка);

– отримувати нагадування щодо термінів 
подання та складу звітності;

– отримувати підказки при формуванні та 
поданні звітності;

– створювати резервні копії даних та від-
новлювати дані з них;

– створювати список користувачів з різ-
ними правами доступу до даних;

– виконувати сервісні дії: планування 
завдань, автообробка документів, інше.

СПЗ ФПЗ може використовуватись авто-
номно на комп’ютерах користувачів або у 
вигляді Web-сервісних додатків на серверах 
розробників та підтримувати одно- або бага-
токористувацький режим роботи з інформа-
ційною базою СПЗ ФПЗ. Воно може розповсю-
джуватись та підтримуватись безкоштовно 
або на платній основі та мати різний рівень 
технічної, методичної та іншої підтримки.

Враховуючи функціональні та технічні мож-
ливості СПЗ ФПЗ, можна запропонувати кла-
сифікацію СПЗ ФПЗ, наведену на рис. 1.

За функціональним призначенням СПЗ 
ФПЗ поділяють на програмне забезпечення 
основного призначення – для формування 
та подання звітності, та розширеного призна-
чення – для формування та подання звітності, 
електронного документообігу, виконання 
інших функцій.

За складом суб’єктів звітності СПЗ ФПЗ 
поділяють на програмне забезпечення для 
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окремих та різних суб’єктів звітності, якими 
можуть бути фізичні особи, фізичні особи-під-
приємці та юридичні особи (державні уста-
нови, комерційні та неприбуткові підприєм-
ства й організації, інші).

За складом отримувачів звітності СПЗ ФПЗ 
поділяють на програмне забезпечення для 
окремих та різних отримувачів звітності, якими 
можуть бути Державна фіскальна служба 
України, Державна служба статистики України, 

Рис. 1. Класифікація СПЗ ФПЗ
Джерело: авторська розробка.

Спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання звітності

за функціональним призначенням основного призначення

розширеного призначення

за складом суб’єктів звітності для окремих суб’єктів звітності

для різних суб’єктів звітності

за складом отримувачів звітності для окремих отримувачів звітності

для різних отримувачів звітності

за складом звітності для обмеженої звітності

для повної звітності

за складом підтримуваних електронних 
цифрових підписів

для ЕЦП окремих АЦСК

для ЕЦП багатьох АЦСК

за підтримкою імпорту-експорту
звітності

без підтримки імпорту-експорту

з підтримкою імпорту-експорту

за способом використання автономного використання

Web-сервісного використання

за підтримкою багатокористувацького 
режиму роботи

однокористувацьке (локальне)

багатокористувацьке (мережеве)

за інтеграцією з обліковими програмами без інтеграції

з інтеграцією
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Фонд соціального страхування України, Дер-
жавна служба зайнятості України, Пенсійний 
фонд України, різні міністерства та відомства.

За складом звітності СПЗ ФПЗ поділяють 
на програмне забезпечення для формування 
та подання обмеженої (невеликої або серед-
ньої кількості звітів) та повної (великої кіль-
кості звітів) звітності.

За складом підтримуваних електронних 
цифрових підписів СПЗ ФПЗ поділяють на 
програмне забезпечення для ЕЦП окре-
мих та багатьох АЦСК, до яких належать 
АЦСК Інформаційно-довідкового департа-
менту Державної фіскальної служби Укра-
їни, АЦСК органів юстиції України, АЦСК 
ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», 
АЦСК ПрАТ «Інфраструктура відкритих клю-
чів», АЦСК ТОВ «Ключові системи», АЦСК 
державного підприємства «Українські спеці-
альні системи», АЦСК «Мasterkey» ТОВ «Арт-

майстер», АЦСК державного підприємства 
«Головний інформаційно-обчислювальний 
центр Державної адміністрації залізничного 
транспорту України», АЦСК ринку електрич-
ної енергії та інші.

За підтримкою імпорту-експорту звітності 
з/в зовнішні файли СПЗ ФПЗ поділяють на 
програмне забезпечення без підтримки та з 
підтримкою імпорту-експорту звітності.

За інтеграцією з обліковими програмами 
СПЗ ФПЗ поділяють на програмне забезпе-
чення без інтеграції та з інтеграцією з облі-
ковими програмами, яка реалізується або 
шляхом формування звітності в облікових про-
грамах та передавання її в СПЗ ФПЗ, або шля-
хом безпосереднього формування звітності в 
СПЗ ФПЗ на підставі даних облікових програм.

За способом використання ПЗ ФПЗ поділя-
ють на програмне забезпечення автономного 
та Web-сервісного використання, яке вста-

Таблиця 1.
Вимоги до СПЗ ФПЗ

Вид вимог Вимога Характеристика

Функці-
ональні 
вимоги

Функціональне призначення
Можливість формування та подання звітності, 
електронного документообігу первинних доку-
ментів, виконання інших функцій

Склад суб’єктів звітності Можливість формування та подання звітності 
певними суб’єктами звітності

Склад отримувачів звітності Можливість формування та подання звітності 
для певних отримувачів звітності

Склад звітності Можливість формування та подання певного 
складу звітності

Технічні 
вимоги

Склад підтримуваних ЕЦП Можливість використання ЕЦП певних АЦСК
Підтримка імпорту-експорту 
звітності

Можливість імпорту-експорту звітності з/в 
зовнішні файли

Інтеграція з обліковими про-
грамами

Можливість передавання або формування звіт-
ності на підставі даних облікових програм 

Спосіб використання Можливість використання в автономному або 
Web-серверному режимі

Підтримка багато- користу-
вацького режиму роботи

Можливість одночасної роботи з інформаційною 
базою багатьох користувачів

Ергономічні 
вимоги

Полегшення роботи користу-
вачів

Можливість автоматичного заповнення окремих 
полів звітності, розрахунку підсумкових полів 
звітності, виконання арифметико-логічної пере-
вірки та сервісних дій

Зручність роботи користува-
чів

Можливість нагадування та отримання підказок 
щодо дій користувачів

Надійність та захист роботи 
користувачів

Можливість створювати резервні копії даних та 
список користувачів з різними правами доступу 
до даних

Комерційні 
вимоги

Супровід програмного забез-
печення

Можливість отримання оновлень, документації 
та консультацій

Вартість програмного забез-
печення Прийнятна вартість придбання та супроводу

Джерело: авторська розробка.
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новлюється на комп’ютерах користувачів та 
серверах розробників відповідно.

За підтримкою багатокористувацького 
режиму роботи СПЗ ФПЕЗ поділяють на 
однокористувацьке (локальне) та багатоко-
ристувацьке (мережеве: клієнт-серверне або 
термінальне) програмне забезпечення, яке 
підтримує одночасну роботу з інформаційною 
базою СПЗ ФПЗ лише одного або багатьох 
користувачів. При роботі в клієнт-серверному 
режимі на один комп’ютер мережі (сервер) 
встановлюється серверна частина СПЗ ФПЗ, 
а на інші комп’ютери мережі (клієнти) – клієнт-
ські частини СПЗ ФПЗ. При роботі в терміналь-
ному режимі СПЗ ФПЗ встановлюється лише 
на сервері, а робота користувачів здійсню-
ється в режимі віддаленого доступу до нього.

Враховуючи функціональні, технічні, ерго-
номічні та комерційні можливості СПЗ ФПЗ, 
функціональні, технічні, ергономічні та комер-
ційні вимоги до СПЗ ФПЗ включають (табл. 1):

1. Функціональні вимоги:
– функціональне призначення;
– склад суб’єктів звітності;
– склад отримувачів звітності;
– склад звітності.
2. Технічні вимоги:
– склад підтримуваних електронних циф-

рових підписів;

– підтримка імпорту-експорту звітності;
– інтеграція з обліковими програмами;
– спосіб використання;
– підтримка багатокористувацького режиму 

роботи.
3. Ергономічні вимоги:
– полегшення роботи користувачів;
– зручність роботи користувачів;
– надійність та захист роботи користувачів.
4. Комерційні вимоги:
– супровід програмного забезпечення;
– вартість програмного забезпечення.
Висновки з цього дослідження. Таким 

чином, на підставі визначення функціональ-
них, технічних, ергономічних та комерційних 
можливостей сучасного програмного забез-
печення формування та подання звітності, 
розроблено його класифікацію за різними 
ознаками та сформовано систематизовані 
вимоги до нього. В якості ознак класифікації 
вибрано функціональні та технічні ознаки, в 
якості вимог сформовано функціональні, тех-
нічні, ергономічні та комерційні вимоги. На 
підставі розробленої класифікації та сформо-
ваних систематизованих вимог можна надати 
систематизовану характеристику та здій-
снити обґрунтований вибір спеціалізованого 
програмного забезпечення формування та 
подання звітності.
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У статті проаналізовано фінансову стійкість п’яти торговельних підприємств Львова методом головних ком-
понент. Як показники фінансової стійкості використано коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової 
стабільності, коефіцієнт забезпечення запасів власним капіталом та коефіцієнт маневреності власного капіта-
лу, які обчислено на основі бухгалтерської звітності підприємств. Методом головних компонент виявлено, що 
коефіцієнт фінансової автономії пояснює 80,25% загальної варіації. Використавши першу головну компоненту 
як показник фінансової стійкості підприємства, отримано значення фінансової стійкості для всіх досліджуваних 
підприємств. Найбільш стійким виявилося перше підприємство для якого показник становить 1,1056.

Ключові слова: фінансова стійкість, метод головних компонент, кореляційна матриця, власний вектор, 
коефіцієнт фінансової автономії.

Зомчак Л.Н., Ныч О.В. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
СТОЙКОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

В статье проанализированы финансовую устойчивость пяти торговых предприятий Львова методом глав-
ных компонент. В качестве показателей финансовой устойчивости использовано коэффициент финансовой 
автономии, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент обеспечения запасов собственным капи-
талом и коэффициент маневренности собственного капитала, которые вычислено на основе бухгалтерской 
отчетности предприятий. Методом главных компонент обнаружено, что коэффициент финансовой автоно-
мии объясняет 80,25% общей вариации. Использовав первую главную компоненту как показатель финансо-
вой устойчивости предприятия, получено значение финансовой устойчивости для всех исследуемых пред-
приятий. Наиболее устойчивым оказалось первое предприятие, для которого показатель составляет 1,1056.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, метод главных компонент, корреляционная матрица, соб-
ственный вектор, коэффициент финансовой автономии.

Zomchak L.M., Nych O.V. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF ENTERPRISES FINANCIAL 
SOUNDNESS WITH PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

The article analyzes the financial stability of the five trade enterprises of Lviv by principal components analysis. 
As the financial soundness indicators were used: the financial autonomy ratio, the ratio of financial stability, the 
ratio of reserves to ensure equity and maneuverability equity ratio, which are calculated on the basis of financial 
statements of enterprises. The method of principal component analysis revealed that the financial autonomy ratio 
explains 80.25% of the total variation. Using the first principal component as an indicator of financial stability, finan-
cial stability of the value obtained for all the studied firms. The most stable proved the first company for which the 
figure is 1.1056.

Keywords: financial stability, principal component analysis, correlation matrix, eigenvector, financial auton-
omy ratio.

Постановка проблеми. Фінансова стій-
кість підприємства як один із головних показ-
ників економічної діяльності підприємства 
слугує основою для ухвалення ефективних 
управлінських рішень щодо його подальшого 
функціонування. Тому оцінювання фінансової 
стійкості належить до важливих економічних 
проблем як із погляду самих підприємців, так 

і їхніх конкурентів. Особливо гостро проблема 
її оцінювання постає в кризові для економіки 
загалом періоди.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам застосування математичних 
методів та моделей до оцінювання фінансової 
стійкості підприємств присвячені публікації 
вітчизняних учених: О. Головка та А. Тараскі-м
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ної [1], які запропонували інтегральну оцінку 
фінансового стану на основі таксономічного 
аналізу; К. Курганського [2], який застосував 
апарат нечіткої логіки для оцінювання можли-
вості банкрутства підприємства; А. Матвійчука 
[3], який пропонує моделювання фінансову 
стійкість підприємств із застосуванням теорії 
нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримі-
нантного аналізу тощо. Серед закордонних 
дослідників назвемо Е. Еболфазі [4; 5], який 
застосовує для оцінювання ефективності та 
фінансової стійкості підприємств детрендова-
ний флуктуаційний аналіз та нейронні мережі; 
І. Хорта [6] зі співавторами, які застосували 
метод аналізу середовища функціонування 
та статистичний бутстрепінг для оцінювання 
фінансової стійкості. А. Аткенсон [7] та спі-
вавтори оцінили кількісно фінансову стійкість 
американських фірм за період 1926–2012 рр. 
на основі даних про їхній капітал.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Класичні підходи 
до аналізу фінансової стійкості підприємств 
базуються на обчисленні групи показників 
та аналізі отриманих результатів, при чому 
показники ці можуть набувати значень із різ-
них діапазонів та мати відмінні трактування 
результатів. Тому виникає потреба агрего-
ваного показника, який дозволив би оцінити 
стійкість підприємства. Ще однією із проблем 
при цьому є також наявність тісного кореля-
ційного зв’язку між показниками, тобто вони 
значною мірою дублюють один одного.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є оцінювання 
фінансової стійкості підприємства з можли-
вістю порівняння такої оцінки для різних під-
приємств із використанням методу аналізу 
головних компонент.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для проведення аналізу фінансової 
стійкості підприємств використано інформа-
цію, отриману від приватного підприємства 
«Львів-Аудит», яке надає аудиторські послуги. 
Для визначення рівня фінансової стійкості 
підприємств було проаналізовано фінансову 

звітність п’яти підприємств Львова, які працю-
ють у сфері торгівлі. Для оцінювання фінан-
сової стійкості підприємств, які є клієнтами 
ПП «Львів-Аудит», пропонуємо використати 
методи багатовимірного аналізу, а саме метод 
головних компонент.

Для оцінювання фінансової стійкості під-
приємств використано такі показники:

1) коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) – показує, яку частку становить 
власний капітал у сумарній валюті балансу. 
Набуває значень від нуля до одиниці, нор-
мальним уважають значення, яке перевищує 
0,5. Чим більше значення показника фінансо-
вої автономії, тим більше незалежне підпри-
ємство від зовнішнього фінансування;

2) коефіцієнт фінансової стабільності – 
показує, яке співвідношення між власним та 
залученим капіталом підприємства. Якщо зна-
чення показника перевищує одиницю, то влас-
них коштів більше, ніж залучених, що свідчить 
про фінансову стабільність підприємства. Чим 
більше значення показника фінансової ста-
більності перевищує одиницю, тим більше 
власні кошти перевищують залучені;

3) коефіцієнт забезпечення запасів власним 
капіталом – показує, скільки власного оборот-
ного капіталу припадає на одиницю запасу, 
значення 0,6–0,8 уважають нормативним;

4) коефіцієнт маневреності оборотних запа-
сів – показує, скільки власного оборотного капі-
талу припадає на одиницю оборотних активів, 
нормативне значення перевищує 0,1;

5) коефіцієнт маневреності власного капі-
талу – показує, скільки власного оборотного 
капіталу припадає на одиницю власного 
капіталу.

На першому етапі на основі річної фінансо-
вої звітності («Баланс» та «Звіт про фінансові 
результати») обчислено показники фінансо-
вої стійкості з наведеного вище переліку для 
п’яти підприємств (таблиця 1).

Нехай діяльність підприємств можна опи-
сати за допомогою набору показників, які 
дозволяють оцінити їхню фінансову стійкість 
(коефіцієнт фінансової автономії, фінансової 

Таблиця 1
Коефіцієнти фінансової стійкості підприємств

Підприємства x1 x2 x3 x4 x5

1 0,162 0,193 0,170 0,137 0,823
2 0,111 0,124 1,958 0,111 1,000
3 -6,202 -0,861 -27,033 -6,202 1,000
4 0,00023 0,00023 0,000 -0,919 -2118,714

85 0,073 0,078 0,124 0,066 0,905
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стабільності, забезпечення запасів власним 
капіталом, маневреності оборотних запасів 
та маневреності власного капіталу). Позна-
чимо чинники як хij, де і – індекс підприємства, 
i = 1,5, j – індекс чинника фінансової стійкості 
підприємства, j = 1,5. Отримано матрицю, 
кожен рядок якої сформований набором 
показників фінансової стійкості конкретного 
підприємства, а кожен стовпець – це один із 
показників, але для всіх підприємств.

Для подальших досліджень значення 
показників необхідно відцентрувати та норма-
лізувати за формулою [8–10]:
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 – математичне сподівання 

показника стійкості,
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 – середньоквадра-

тичне відхилення.
Отримані значення математичного споді-

вання та середньоквадратичного відхилення 
подано в таблиці 2.

Таблиця 2
Кількісні характеристики чинників 
фінансової стійкості підприємств

Чинники 
фінансової 

стійкості
Середнє 
значення

Середньо-
квадратичне 
відхилення

x1 -1,171346 2,515876
x2 -0,093049 0,389126
x3 -4,956079 11,061896
x4 -1,361458 2,452634
x5 -422,997388 847,858451

Використовуючи як вхідні дані пронормо-
вану матрицю, побудуємо матрицю парних 
коефіцієнтів кореляції R (таблиця 3). 

Таблиця 3
Кореляційна матриця чинників  

фінансової стійкості підприємств

Зм
ін

ні

x1 x2 x3 x4 x5

x1 1 0,9901 0,9981 0,9895 0,2329
x2 0,9901 1 0,9878 0,9959 0,1199
x3 0,9981 0,9878 1 0,9890 0,2241
x4 0,9895 0,9959 0,9890 1 0,0902
x5 0,2329 0,1199 0,2241 0,0902 1

З таблиці 3 випливає, що між змінними є 
кореляційний зв’язок, максимальне значення 
якої становить 0,9981. На основі кореляцій-
ної матриці можна обчислити власні вектори 
з рівняння:

0)( =− νλIR , 
де І – одинична матриця,
λ – власні значення,
ν – власний вектор.
Власні значення кореляційної матриці 

подано в таблиці 4.

Таблиця 4
Власні значення  

кореляційної матриці чинників  
фінансової стійкості підприємств

Головні ком-
поненти

Власні зна-
чення

% загальної 
дисперсії

Компонента 1 4,012224 80,24448
Компонента 2 0,979195 19,58390
Компонента 3 0,006884 0,13768

З таблиці 4 видно, що перша головна ком-
понента (чинник 1) пояснює 80,25% загаль-
ної варіації, тому, вмістивши в розрахунок 
тільки першу компоненту, описуємо однією 
змінною 80,25% зміни п’яти змінних. Це 
цілком достатньо для практичного застосу-
вання. Визначаємо власні вектори кореля-
ційної матриці (таблиця 5), які визначають 
зв’язок між змінними і головними компонен-
тами (чинниками).

Таблиця 5
Власні вектори кореляційної матриці 

чинників фінансової стійкості 
підприємств

Змінні Чинник 1 Чинник 2 Чинник 3
x1 0,499100 -0,011913 -0,094158
x2 0,495325 0,103886 0,799378
x3 0,498496 -0,003326 -0,571459
x4 0,494550 0,133888 -0,144867
x5 -0,111692 0,985459 -0,067654

Оскільки компоненти ортогональні, вида-
лення останніх двох чинників не призводить 
до зміни власних векторів першого чинника. 
Отримуємо рівняння для першої головної 
компоненти:

543211 1117,04946.04985,04953,04991,0 ZZZZZF ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅=

543211 1117,04946.04985,04953,04991,0 ZZZZZF ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅=
, 

де Zj – стандартизовані значення змінних Xj.
Як показник фінансової стійкості викорис-

товуємо першу головну компоненту:
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. 

Для переходу до звичайних змінним стан-
дартизовані змінні Zj необхідно замінити за 
формулою:

j

jj
j

XX
Z

σ
−

= , 

де Xj – середнє значення j-ої змінної;
σj – середньоквадратичне відхилення j-ої 

змінної.
Отримаємо рівняння зі звичайними змін-

ними:
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/ −⋅−⋅+⋅+⋅+⋅= XXXXXFS , тим вища фінансова 
стійкість підприємства. За аналогічною фор-
мулою можна обчислити фінансову стійкість 
для кожного із досліджуваних підприємства 
(таблиця 6).

Висновки. Отже, як видно з таблиці 6, 
фінансова стійкість досліджуваних підпри-
ємств змінювалася від 1,1056 до -4,0024, де 
0 відповідає середньому значенню за напря-
мом діяльності, а зміна в більший або менший 
бік свідчить про поліпшення або погіршення 
фінансової стійкості підприємства.

Згідно з отриманими даними найвищий 
показник фінансової стійкості в першого під-

приємства, який дорівнює 1,106, у другого 
показник фінансової стійкості становить 
1,084, у п’ятого – 0,926 та в четвертого 0,887. 
Для цих підприємств показники фінансової 
стійкості практично на одному рівні. Найгірша 
ситуація у третього підприємства, оскільки 
його показник фінансової стійкості стано-
вить -4,003. Для підвищення його фінансо-
вої стійкості необхідно впровадити заходи, 
які сприятимуть підвищенню ефективності 
використання основних фондів підприємства; 
підвищенню інтенсивності використання обо-
ротних активів підприємства; підвищенню 
продуктивності праці; подальшому збіль-
шенню обсягів реалізації товарів (продукції, 
послуг); зниженню матеріальних операційних 
витрат; розширенню ринку збуту продукції 
(товарів, послуг); залученню інвестицій (кре-
дитів) та ін.

Таблиця 6
Показник фінансової стійкості 

підприємств
Підприємства  FS

1 1,105561879
2 1,083811446
3 -4,002472096
4 0,887064676
5 0,926034095
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Використання економіко-математичних методів  
у дослідженні інтелектуального капіталу 
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Стаття розкриває необхідність застосування економіко-математичних методів під час дослідження інте-
лектуального капіталу. Проаналізовано вплив різноманітних факторів, що характеризують інтелектуальний 
капітал підприємства, на показники діяльності підприємства, а також факторів, що впливають на рівень роз-
витку інтелектуального капіталу підприємства. Надано рекомендації щодо розвитку інтелектуального капіта-
лу досліджених машинобудівних підприємств.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, аналіз, економіко-математичні методи, машинобудування, фак-
тори впливу.

Матющенко С.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья раскрывает необходимость применения экономико-математических методов при исследовании 
интеллектуального капитала. В работе проанализировано влияние различных факторов, характеризующих 
интеллектуальный капитал предприятия, на показатели деятельности предприятия, а также факторов, вли-
яющих на уровень развития интеллектуального капитала предприятия. Даны рекомендации по развитию 
интеллектуального капитала исследованных машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, анализ, экономико-математические методы, машиностро-
ение, факторы влияния.

Matyushchenko S.S. USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS IN RESEARCH OF INTELLECTUAL 
CAPITAL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

The article reveals the need for economic and mathematical methods in the study of intellectual capital. The 
paper analyzes the influence of different factors that characterize the intellectual capital of the company in the per-
formance of the enterprise, and factors affecting the level of development of the intellectual capital of the enterprise. 
The recommendations for the development of the intellectual capital of the investigated machine-building enterpris-
es are represented.

Keywords: intellectual capital, analysis, economic and mathematical methods, engineering, impact factors.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна світова економіка – це еко-
номіка знань, провідне місце в якій займає 
інтелектуальний капітал. Він став одним із 
найважливіших ресурсів підприємства, від 
якого багато в чому залежить конкуренто-
спроможність суб’єктів господарювання, а 
отже, і результативність їхньої діяльності.

Саме тому дослідження, пов’язані з ана-
лізом впливу інтелектуального капіталу на 
діяльність підприємства, а також факторів 
впливу на розвиток інтелектуального капі-
талу, є доволі актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вирішенням та аналізом зазна-
чених питань у своїх роботах займалися 
такі вчені, як: Ступнікер Г.Л. [1], Вакуль-
чик О.М. [1], Ібрагімов Е.Е. [2], Прошак В. 

[3], Гапоненко А.Л. та Орлова Т.М. [4], Гав-
калова Н.Л. та Маркова Н.С. [5], Ворон-
ков Д.К. [6], Запасна Л.С. [6] та ін. Але в їх 
роботах відсутні конкретні економіко-мате-
матичні та аналітичні моделі впливу різ-
номанітних факторів, що характеризують 
інтелектуальний капітал підприємства, на 
показники діяльності підприємства, а також 
факторів, що впливають на рівень розвитку 
інтелектуального капіталу підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – проаналізувати 
вплив різноманітних факторів, що характе-
ризують інтелектуальний капітал підприєм-
ства, на показники діяльності підприємства, 
а також факторів, що впливають на рівень 
розвитку інтелектуального капіталу підприєм-
ства, і дати рекомендації щодо розвитку інте-м
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лектуального капіталу досліджених машино-
будівних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проведемо економіко-математич-
ний аналіз впливу різноманітних факторів, 
що характеризують інтелектуальний капітал 
підприємства, на показники діяльності підпри-
ємства, а також факторів, що впливають на 
рівень розвитку інтелектуального капіталу під-
приємства. Як вихідні використаємо такі дані за 
2012‒2015 рр. щодо діяльності п’яти машино-
будівних підприємств міста Харкова: середня 
кількість працівників; інформація щодо пра-
цівників, які пройшли професійне навчання чи 
підвищення кваліфікації; частка витрат на про-
фесійне навчання та підвищення кваліфікації 
персоналу у загальному обсязі витрат підпри-
ємства; витрати на оплату праці працівників; 
загальні витрати; продуктивність праці; чис-
тий прибуток (збиток); витрати на інноваційну 
діяльність; частка нематеріальних активів у 
загальній сумі активів; ступінь механізації та 
автоматизації виробництва; структура персо-
налу за віком, освітою та категорією [7, с. 301; 
8, с. 283; 9, с. 112; 10, с. 225; 11, с. 227; 12]. До 
складу досліджуваних підприємств потрапили 
ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Завод «Південка-
бель», ПАТ «ФЕД», ПАТ «Харківський підшип-
никовий завод», ПАТ «Харківський машинобу-
дівний завод «Світло шахтаря».

Для побудови моделі залежності двох 
результативних ознак, а саме чистого прибутку 
(у7) та продуктивності праці (у6), від ознак, 
які характеризують інтелектуальний капітал 
підприємств, необхідно обчислити багато-
факторну регресійну залежність [13, с. 127; 
14, с. 234]. Для цього був виконаний поетап-
ний регресійний аналіз, або покрокова регре-
сія, послідовного виключення факторів за 
допомогою модуля Stepwise Variable Selection 
статистичного пакету Statgraphics Centurion. 
Багатофакторна регресійна лінійна модель 
залежності чистого прибутку (у7) від показни-
ків середньої кількості працівників (х1), пра-
цівників, які пройшли професійне навчання 
чи підвищення кваліфікації (х2), частки витрат 
на професійне навчання та підвищення квалі-
фікації персоналу у загальному обсязі витрат 
підприємств, що досліджувалися (х3), ступеню 
механізації та автоматизації виробництва (х10) 
має вигляд:

у7 = –239914 + 145,057х1. 
Отже, чистий прибуток підприємств, які 

досліджувалися, залежить тільки від серед-
ньої кількості працівників (х1) і не залежить від 
решти трьох показників. 

Обчислена модель залежності чистого 
прибутку (у7) від показників середньої кіль-
кості працівників (х1), працівників, які про-
йшли професійне навчання чи підвищення 
кваліфікації (х2), частки витрат на профе-
сійне навчання та підвищення кваліфікації 
персоналу у загальному обсязі витрат під-
приємств, що досліджувалися (х3), ступеню 
механізації та автоматизації виробництва 
(х10) має відносну статистичну якість, про це 
свідчать обчислені значення критеріїв Стью-
дента (t=2,75), Фішера (F=7,56) і Дарбіна-
Уотсона (DW=1,177). Коефіцієнт детерміна-
ції свідчить, що мінливість показника чистого 
прибутку пояснюється на 29,59% мінли-
вістю показників, які включено до регресій-
ної моделі. Згідно з даною моделлю, зміна 
показника середньої кількості працівників 
(х1) на 1% вплине на зміну чистого прибутку 
на 145,957 тис. грн.

Була обчислена багатофакторна регре-
сійна лінійна модель залежності продуктив-
ності праці (y6) від тих же показників: 

y6 = 6120 + 89509,5х3.
Отже, продуктивності праці залежить 

тільки від частки витрат на професійне 
навчання та підвищення кваліфікації персо-
налу у загальному обсязі витрат підприємств, 
що досліджувалися (х3), і не залежить від 
решти трьох показників. Обчислена модель 
має також відносну статистичну якість, про це 
свідчать обчислені значення критеріїв Стью-
дента (t=–2,26), Фішера (F=5,11) і Дарбіна-
Уотсона (DW=0,709). Коефіцієнт детермінації 
свідчить, що мінливість продуктивності праці 
пояснюється на 22,11% мінливістю показника 
підвищення кваліфікації персоналу у загаль-
ному обсязі витрат підприємств, що досліджу-
валися (х3). Отже, зі зростанням витрат на під-
вищення кваліфікації персоналу у загальному 
обсязі витрат підприємств на 1% продуктив-
ність праці зросте на 89 509,5 грн.

Для дослідження факторів різних видів 
категорій працівників, вікової структури та 
структури освіти персоналу на чистий прибу-
ток та продуктивність праці було обчислено 
відповідні регресійні моделі.

Модель залежності чистого прибутку (y7) 
від показників частки керівників (х11), фахівців 
(х12), службовців (х13), робітників (х14):

y7 = 1,14739E7 – 79279,8х12 – 643999х13 – 
– 139568х14.

Модель якісна, це підтверджують зна-
чення критеріїв Стьюдента, Фішера (F=7,74) 
і Дарбіна-Уотсона (DW=1,626). Коефіцієнт 
детермінації свідчить, що мінливість чистого 
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прибутку пояснюється на 59,21% факторами 
видів категорії працівників.

Модель залежності продуктивності праці 
(y6) від показників частки керівників (х11), 
фахівців (х12), службовців (х13), робітників (х14):

y6 = –770,754 – 365,886х12 + 7851,92х13.
Модель якісна, це підтверджують значення 

критеріїв Стьюдента, Фішера (F=101,54) і 
Дарбіна-Уотсона (DW=1,843). Коефіцієнт 
детермінації свідчить, що мінливість продук-
тивності праці пояснюється на 92,28% факто-
рами видів категорії працівників.

Модель залежності чистого прибутку 
(y7) від показників вікової структури персо-
налу: персоналу 16–24 років (х16), персоналу 
15–39 років (х17), персоналу 40–50 років (х18), 
персоналу 51–60 років (х19):

y7 = –5,32503E6 + 452656х19.
Модель має відносну статистичну якість, 

це підтверджують значення критеріїв Стью-
дента, Фішера (F=5,67) і Дарбіна-Уотсона 
(DW=1,143). Коефіцієнт детермінації свід-
чить, що мінливість чистого прибутку поясню-
ється на 23,96% факторами вікової структури 
персоналу.

Модель залежності продуктивності праці 
(y6) від показників вікової структури персо-
налу: 

y6 = –197642 + 2666,98х17 + 3020,91х18.
Модель має відносну статистичну якість, 

це підтверджують значення критеріїв Стью-
дента, Фішера (F=28,07) і Дарбіна-Уотсона 
(DW=0,964). Коефіцієнт детермінації свідчить, 
що мінливість продуктивності праці поясню-
ється на 76,76% факторами вікової структури 
персоналу.

Модель залежності чистого прибутку (y7) від 
показників структури освіти персоналу: неква-
ліфікованих робітників (х21), кваліфікованих 
робітників та молодших спеціалістів (х22), бака-
лаврів (х23), магістрів та спеціалістів (х24):

y7 = 6,97816E8 – 6,89621E6х21 –  
– 6,97594E6х22 – 7,04029E6х23 – 7,00616E6х24

Модель має статистичну якість, це підтвер-
джують значення критеріїв Стьюдента, Фішера 
(F=3,89) і Дарбіна-Уотсона (DW=1,5317). Кое-
фіцієнт детермінації свідчить, що мінливість 
чистого прибутку пояснюється на 50,935% 
факторами структури освіти персоналу.

Модель залежності продуктивності праці 
(y6) від показників структури освіти персоналу: 
некваліфікованих робітників (х21), кваліфікова-
них робітників та молодших спеціалістів (х22), 
бакалаврів (х23), магістрів та спеціалістів (х24):

y6 = –8,78654E6 + 87535,1х21 + 87996,3х22 + 
+ 88625х23 + 87918,2х24.

Модель має статистичну якість, це під-
тверджують значення критеріїв Стью-
дента, Фішера (F=3,61) і Дарбіна-Уотсона 
(DW=0,8317). Коефіцієнт детермінації свід-
чить, що мінливість продуктивності праці 
пояснюється на 49,0801% факторами струк-
тури освіти персоналу.

Для визначення причинно-наслідкових 
взаємозв’язків у системі показників, які харак-
теризують інтелектуальний капітал, засто-
суємо метод багатовимірного статистич-
ного аналізу – факторний аналіз [13, с. 127; 
14, с. 134]. Моделі латентних факторів впливу 
на інтелектуальний капітал такі:
F1 = –0,037х1 – 0,028х3 – 0,283х4 + 0,168х5 + 

+ 0,218х6 + 0,586х7 + 0,183х8 – 0,916х9 +  
+ 0,243х12 + 0,31х13 – 0,685х14 + 0,037х17 – 
– 0,208х18 + 0,494х19 + 0,845х21 + 0,976х22 –  

– 0,113х23 – 0,922х24,
F2 = 0,963х1 + 0,666х3 + 0,763х4 + 0,948х5 – 

– 0,238х6 + 0,611х7 – 0,54х8 + 0,302х9 –  
– 0,492х12 – 0,582х13 + 0,356х14 – 0,231х17 + 
+ 0,269х18 + 0,325х19 + 0,05х21 + 0,018х22 +  

+ 0,013х23 – 0,2824,
F3 = 0,016х1 – 0,249х3 – 0,156х4 + 0,11х5 – 
– 0,491х6 + 0,142х7 + 0,795х8 + 0,079х9 +  

+ 0,821х12 – 0,028х13 – 0,589х14 – 0,902х17 + 
+ 0,77х18 + 0,519х19 – 0,038х21 + 0,064х22 +  

+ 0,077х23 – 0,08324,
F4 = –0,196х1 – 0,529х3 + 0,15х4 – 0,183х5 + 

+ 0,757х6 – 0,038х7 + 0,1х8 – 0,082х9 –  
– 0,07х12 + 0,707х13 – 0,183х14 + 0,297х17 + 

+ 0,48х18 – 0,5х19 – 0,379х21 – 0,016х22 +  
+ 0,77х23 – 0,20624. 

Виділені чотири фактори на 88,847% 
пояснюють змінюваність усієї системи показ-
ників, яка описує інтелектуальний капітал 
підприємств. 

Розглянемо перший фактор інтелекту-
ального капіталу, який є основним, оскільки 
пояснює 32,622% загальної мінливості сис-
теми показників. За значеннями коефіцієнтів 
факторних навантажень, які αij ≥ 0,3, визна-
чимо рейтинг показників: частка кваліфіко-
ваних робітників та молодших спеціалістів 
у структурі освіти персоналу (α22 = 0,976), 
частка магістрів та спеціалістів у структурі 
освіти персоналу (α9 = 0,922), витрати на 
інноваційну діяльність (α22 = –0,916), частка 
некваліфікованих робітників в структурі 
освіти персоналу (α21 = 0,845), частка робіт-
ників в структурі персоналу (α14 = 0,685), чис-
тий прибуток (α7 = 0,586), частка персоналу 
51–60 років у віковій структурі (α19 = 0,494), 
частка службовців у структурі персоналу 
(α13 = 0,31). Рештою впливу показників можна 
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знехтувати, оскільки їх факторні наванта-
ження менші, ніж 0,3. Отже, за рейтингом 
впливу показників визначаємо цей латент-
ний фактор як кадрово-інноваційний.

Аналогічно аналізуючи другий, третій та 
четвертий фактор, визначаємо їх як авто-
матизація та механізація виробництва, під-
вищення кваліфікації персоналу, зростання 
частки НМА.

Висновки з цього дослідження. У роботі 
проведено економіко-математичний аналіз 
впливу різноманітних факторів, що характе-
ризують інтелектуальний капітал підприєм-
ства, на показники діяльності підприємства, 
а також факторів, що впливають на рівень 
розвитку інтелектуального капіталу підпри-
ємства. Для регулювання та підвищення 

позитивного впливу виявлених факторів на 
зростання рівня інтелектуального капіталу 
підприємств, що досліджувалися, пропону-
ється впровадити такі заходи:

1) вдосконалити кадрову політику підпри-
ємства;

2) впровадити контрольні точки в поточ-
ному оцінюванні компетентностей персоналу;

3) активізувати інноваційну діяльність;
4) впровадити матеріальне стимулювання 

співробітників залежно від рівня освіти;
5) сприяти своєчасному підвищенню квалі-

фікації персоналу;
6) підвищувати рівень автоматизації та 

механізації виробництва;
7) збільшувати частку нематеріальних 

активів у балансі підприємства.
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